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EMIGRANTES FELICES 
pero tampouco fai tálla. Tocante. 
á cuestión da vivencia , nunca nin
guén poderi'a topar paradiso máis 

Certo C. Aguado faise respon- perfecto. "Generalmente~me di-

ser que os emigr¡intes "españoles"~ 
señan na Gran Bretañ~ "clase . 
acomodada" ... 

QUEN NON ACOUGfi. ... ble do artigo "Así viven l"OS espa- cen-el emigrante espalo tiene vi
ñoles .en Inglaterra", publicado viendas_. cómodas, <:1Ue se equipa-
pola "edición europea" de "La . ran al inglés medio. Podríamos Ministerio españo.I do Ar, Tenen-
Región" . E o artigo parece estar dee'ir .que un sesenta por cien v i- te Xenera l Emiliano Alfara Arre-
conceb ido pra nos amasar a "rea~ ven en casas propias Y el r~sto· en gui, ven de efectuar unhas decra-
lidad rosa" de emigración, o ben casas del Gobierno". , racións no - último riúmern _de 
que viven os emigrantes, o pouco .'_ ·A NOSA TERRA tamén se in- "Reconquista", revista de pensa-
que lles importa a pol(tica, o seú formou, á vista .. desta versión, e mento militar, nas que tenciona, 

.carácter de "padres y esposos · veleiquí ·0 s resultados: non é xa poló que parece, traer a.cougo ~o-
ejemplares" e "españoles am:ao- que se esaxere; é que as cifras que bre un pretendido "golpe de v10-
tes de sus tradiciones''. . En suma, dá 0 Goberno británico sobre a !encía" que seica algunha xente 
de demostrar que os que "deríi- porcentaxe.de ingleses que vive en teme. E a sua de atougar é_ ésta : 
gramos" a emigrac ión non somos casa própia, non ac'ada máis ca 0 "El pueblo vasco ha de oponer-
máis ca · uns demagogos, ·e que os cincuenta e dous por cen. Poderá se decid-ida Y conscientementeª 
"españoles que trabajan en el ex - las reivindicaciones independen-
tranjero' · son xente feliz e sen tistas, que no caben en el marco 
problemas. Asl, di dos emigran- de la..Constitución refrendada pcir 
tes que "su poi ltica es la estabil i- la nación". 
dad de la peseta. Se ha preten_di- E un aviso. 
do crear un problema que no 
existe aqu i ... Los comprometidos 
en esos problemas son minarlas 
reducidas .. . ". Doutra banda, póri ·. 
en boca deles esta frase:_ "Nos · 
gustaría una España más conser
vadora de los valores que nos ·in
culcaron de pequeños. Nos dá 
miedo la evolución tan rápida que 
éstos están experimentando en 
nuestro pa ( s" . · • , 

Tan duro nolo está poñendo · 
o Sr. Aguado, que vai resµlt~r que . 
os emigrantes teñen medo de; cál
queira dia destes, poderen voltar 
ao seu· pais. Con tanta "nostal-
gia"... · 

A "DOLCEVITA"DAEMI
GRACION 

E é que don C. Aguado, faí au-
~ ga por todos os lados. El, quevén 
superar "opini~nes . qu~··: erc;in 
"versiones" con tinte qu 1za acen
trado de alguna tendencia polí
ti ca"'· non di qué poi ltica é a del, 

TEMPOS VELLOS, 
CARAS ~()VA~ . 

l::stamos asistindo á versión 
mod~rna dos atentados á contra 
da· nasa 1 ingua por parte do po
der. A represión, via legal dende 
logó, dos mestres que dan as clá
ses en galega, é ui; dos temas de 
máis actual idade. E como adubio, 
arre_quentan as cai:-tas é prensa or:i
de se insiste na "inutilidaae del 
gallego", "inaptitud del gallego 
para la enseñ_anza ' '. e hastra hai 
quen ainda gstá en "la belleza de 
r:iuestra Jenga~ castellah~ frent~ a 

ese r~do- qialecto". · , 
lAcordan aqueles .pasquís dos 

anos 30?. lAquel "No sea usted 
bárbaro. Hable en la lengua del 
·Imperio. Hable en castellano"?. 
Elles algo semellante. A diféren
cia fica no que v.ai .da barbárie 
fascista á agresión legal 11 denio- · 

· crática". 

Cun indice uplementa · , do o q~s 
publicado nestes 2 ano para que vos ·e-e te cun 
guieiro dos feitos que lle deron carpo ao movimen 
social e-pollticw galega, para que vostede poida 
consultar axiña un ar_tigo sobre o meio ambiente 
reportaxe s·abri! ºO últim.o guerrilleiroº, por 
qué pechoú COR FI ou qué pasou p.olo mundo adiante. 
Resérveo ha seU. quiosqueiro. O canse/lo e bon 
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CENSA, ubicada no Polígono do Porriño, empezaba a andarpola mitade da décadá d_os sesenta como subsidiária.de 
Ascón. E u'! nome, Davila, que hox~ non sir;rzifica nada no_ ambitá empresaria{galego era o pr~pietário . 

non so destas d~as firmas~ senon wmen de Carp.alsa, Ayi:asa, Te~naco; un:grupo economico ·. 
. . . . relativamente importante .no noso panorama industrial que, asemade, . .:: . 

conseguma en poucos anos facer de CENSA unha firma competitiva, mesmo no mercado internacional, 
con pedidqs de a_lta tecnoloxia en determinadas liñas de -produción como a de material nuclear. -

Pero Davila morre, e moi~as das emp~e~as das que foi pri'Flcipal impul~or ,corr_ero1! ~orte parella ao ser adquiridas 
por grupos monopolicos foraneos. O caso CENSA e paradigmatico. O grupo . · 

Duro Felguera ~que~ o 'l!'esmo que dtc~r ~.E. Lan_greo, Con~trució!'s '!11e.tálicas ,Felguera Prove~ce, Cia. Asturia"!a de · 
tubos, Perfil en Ftno, Productos Quimtcos, Unwn Explosivos.Rwtinto, Vayes Hermanos, Cta. Xeral de Carbon, . 

Proquimia, Petrolífera Duar• Remolcadores ]ijoneses, Felgúer Revestimentos, Bulkarijer .. .), ~on.· varios 
. Bancos imp~if ad os !'ª,s .suas operacións, co1?1o Urquijo ou o H~sp.ano fais~ ~!1ª fábrfc~, ·nunha . 
. . ope_ra.cz'!n raJ!tdmma_ que desban_cou a propia. Baóeok .Wilcox, cun unico l!_bxetivo; . · 

. eltmmal~, e a eltminacwn, medida} paulatina, vai ~er,~ conseguinte respos~a nps·traballadores lJ'fl-e non 
du~tdan en sina},_aren de.cote que levan cinco anos en loita , os mesmos que levan dependendo da"DurQ Felguera. 

o P.ATRON DI o~uE . HOM~~--~ PATRON 
N_efeuto, povco lle importa

ba á multinacional que CENSA 
fose ou non unl:la empresa rentá
bel, con departamentos de pro
dución que iban dende a petro
qui'mica, ao cemento. nuclear, 
naval ou intecambeadores; que o 
volume de vendas no ano 74, an
tes de sere adequirida por Duro 
Felguera, se situase nos 700 
millóns de pesetas; que nela tra
bal len 770 persoas. O que lle im
porta é trasladar o departamento 
comercial a Asturias e, dende al í, 
manter a firma para contratas de 

,obras -en base ao prestíxio ade
quirido anos antes-, obras que 
en moitos cosas irían sere realiza
das tamén en Asturias mentres es-

·ta fábrica, de orixe galega, vaise 
desfiando e reducindo· postas de 
trabal lo, hoxe 450. 

Pero por que millar se efec
tivice todo isto a Duro, que posee 
o cen por cen das accións non tén 
a representación xurídica de Cen
sa, que segue a aparecer como un
ha firma independente ¿A qué 

1patrón. pois. lle reclaman e se 
enfrentan os traballadores?. Pois 
a Duro e daí que reivindiquen a 
integración total, non só econó
mica senón xurídica e rachar o 
circo vicioso dos feítos consuma
dos. " 

-~ .O certo é que desde que a 
l.Duro FelgtJera se fixo coa ernpre-
1 .~iñeron da· sua man ºos prirnei-: 

··11 
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ros despidos, 89, contra .os que 
houbo que loitar moi duramente 
n.g rua, consegui'ndose a read
misión apos tres meses de folga, 
no 1976. Despois seguiron duas 

· regulacións e outras tantas re
duccións, amáí doutra folga ele 
45 días no 1977. 

OUTRO PECHE MAIS 
PP.ro o conflito actual ben 

pui rle ra s r o úlfr'1 0. r: 'é 0ue re
mataronse os pediq_os e somente 
hai traballo até o mes de marzal; 
¿qué ha pasar despois? En pre=
visión do piar, os traballadores· 
puxéronse en baixo rendemento 
para abrigar á Duro a dar a cara 
e reivinél icar outravolta a integra
ción plena ao grupo. Aos dous 
dias, ·e sen prévio coñecemento 
do Comité de Empresa, as portas 
da factoría aparecen pechadas. Os 
traballadores forman ·a primeira 
caravana para denunciar dita ile
gal idade na Delegación · de Tra
bal lo, con parada no Banco Ur
quijo de Porri~·...;:,41rn:i din que 
ten só un dez por cento do capi
tal, pero sabemos que tén máis; 
o que todos os contactos finan
ciei ros lévanos eles a.diante" e 
encétanse as asarnbleas, o espalla
mento social do conflicto con 
pancartas informat_jva, as discu-

ue anunicará. por fin, ·na asam-
- lblea de_ traballadores e.ele rada -o · 

\pasado martes. dia, 18. a viaxé·· · 
dunha rnpresentación do- mesmo . 

l
a -Astmias :--para esix-ir a ,integra-
ción "e a partir da( é. cando se 
pdderán matizar outros aspec
tos da problemática da empresa" ; 
asumindo-con decisión non acep
tar nada, nen negociar nada que 
non incluia previamente a devan
dita reivindicación". 

.. -: Neste sent.id.o, membros .d.o .
.Comité de Empresa .confirmari'afl-
-nos· as informa.tións reco~I idas gor 
-A ·NoSA TERRA : '>'unha'- das 
causas que levaron a este .conflic
to é que v'émos que eles tr.atan 
de dysprestix iar a CE}JSA·. co·m
prárona para eliminar un compe
tlélor, piara adequ irir a sua tecno
lox iá ceca-is, é están deixando 
que se desfaga; por isto _. 

· levamos 
_cinco anos de l9i_ta e oon esta
mos dispostos a facer coa Duro se 
non é como trabal lado res de 
Duro". · 

Porqus unha das fórmulas· 
máis requintadas de explicación 
é precisamente a que andivó. apli
car a Duro aos- traballadores de 
Censa. sen direitos que reclamar 

sións no Comité -comité onde 
están repre-sntadas as ~entras is . ~ _ 

· pmque o Patrón. di que non é o 
patrón ... causas ' das rnuhinacio-
ñais. ... 

· EntremeRtras-: un ·gr1JpÓ de · 
· esquiroles, que t?mpouco podían 

· CC.00., ING e a.üGTm máis de 
· dous delegados iridep'endiente-

· f~!tar, -an.da ·a orquestar a d,i~pe_¡· -
s1on e o ·xogo confuso · .. -amd 
que, na verdade sen .. deºmasiacl 
éxito- '. _cún administrativa ao 
frente·, . o Tor(es, . que abon·d~ 
con anqmealo para que ca-lqüeira 
traballador que coñeza. mi'nima-

. mente .os. seL,Js ir:itereses . 11~ poña 
- a- ·figa. ·AG ca.l;:fo~ tampouco'~ c;is· 

grandes emprésas aforran en mé
tod-ós salvaxes - a carórf das su
ti lez;as xurldic<;is- para .cobri-

. renos séús pfani, plans que desta 

. vez .ha ter que ' aAm9sar mesa por 
meiq Xa que a mGvili zación obrei
ra · comenzoL.f·e "emos tirar p<Jr 
qnde- seña p~rn lograr él int0qra-. 
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.UMHA COMIDA COA 11XUNTA11 

Xoves e trece no Hostal dos 
"Re is Cat ó! icos" . A técnica da 
comida caciquil enceta a sua an
daina . e non podia ter millar in
tíodutor na Sunta de Gal ícia que 
o señor secretá rio dos serv ícios 
administrativos, Crespo Alfaya, 

· ainda que para talar ben haber ia 
que refer í rse ao catador de A 1 ba
r iñ o, servo de vár.ios Pios -entre 
eles Cabanillas, ihome e logo! 
e delegado de Cultura de Ponte
vedra até o seu chouto a esta ins
t itución que moitos burócratas 

· desexan para comp letaren un cu
rricu lum de retribucións que se 
multiplican a si mesmas. Non 1 o- . 
día ser outro -que 0 señor Cres- o Hostal 'p· or encar·go·- e c1ue os f d d d · ' · acer e to os .-o a xet1vo· 'la-
po o que tivese a idea e lle Grga- an"+,· tr1·0· ns te1·maban en pon~er co- 'b I" · ' 1 í · · '' menta e esco1tamo o con ru i-
riizara ao presidente Ou iroga un- mo exemplo' do pouco despilfa- ción após a comida de autos- ou 

~ ha comel lada coa prensa, ainda . rro c1ue nordea a pol1't·1·ca gastro- 1 t d ' · d aque ou ra a . ver~enc1a e que 
que tamén pode cavilarse en que · nómica da Xunta, que, por outra non era por propaganda nen s·o-
o. ideólogo seña o sonado comen- banda,· é habitual. b · d 1 , · 
tari sta da prensa local que hai un or e amp os es~ac1os nos xor-
mes, diante do siléncio da prensa Moitos coidarán que sabemos nais, que volverán de seu candó 
metropolitana cunhas su postas do me.nú porque fornas partícipes pase este 1 io autonómico. En re-
xornadas de pesca organizadas· del como non se trataba dun xan- sume, semellába traballoso expl i-
pola· -X unta exclamaba " iesto l·o tarciífo particualr senón -sufraga- · · c_qr o .mQ~ivo ou topar xustivica~ 
arreg'laba yo!" nen -máis nen me- do con .fondos publicas pois. .. . ción discreta a6} tai encontra.· 
·nos que meténdolles no bandullo pois do único que nos hdnramos Por que 1notivo haber haino e 
aos respeitivos directores,dos pe- é da lóxicá djscriminae.ión que - xusti f icación tamén, _pero · s:On -

·" r-i8dicos madr iliños unscantos ki- : nos manifestou o señor Ouiroga maneiras pouco . democráticas, . 
Jos de marisco. Acó non fíxo fa- ·: ao sernos, tamén, : o ú·nicd meio moi ben coñecidas do l:'óso pobo -
!la chega·r tan lonxe, e abondou de comunicación escri-to do país é total para favores qu~ xa están 

, cuns entremeses mediocres, un · que .non tivo a comida pagada ,-:· c9'nseguidos .. de hai tempo., . 
· ·ca lcl iño, peixe á cazo la e a con- . n~n que -soportar os piropos arreo Anque razonando de vagar, unha 
. · sa.bi ~la costela, u.n dos dous rne- do servidor Crespo ao Presidente, • pitadel_a de cande en vez non vén . 

nú's "~X¡unta de Galicia" que 'tén nen aquel non saber moi ben qué · n~a_da mal. iOue lles aproveite! 
.. 1, .i 

,_ANOSAmlA 4 
1 1 • 

·· " -
\. 

- _] 

. Queridos amigos.: 
,Xa vai facer un·ano desde que nos mandáchedes, escritas 
ou dibuxadas, moitas causas que vos tiñan chamado 
a atención. Unhas veces pasáralle algo a un viciño 

. ou a l.itramigB da ~cola, outras veces acontecerá na 
. _- vasa propria C<!Sa, no bairro ou por todos os sitios 

como aquel vento horr/bel do que tantos de vos 
· fa/abades ¿nonsi? 
fois agora,. novamente, A NOSA TER RA convoca un 
·concurso de redacción para tOdas· os nenas até os · 
12 anos. Podedes mandar, como sempre, as follas 
que queirades antes do 6 de xaneiro do ano que vén 

· ·-1980- a A NOSA TERRA. .IJAs notlcias dos nenas" . 
Ruada Troia, 10-primeiro. Apartado 1.031. Santiago'.. 
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Domingo 16, a prensa diária 
volvia da·r -a voz de alarma: o pe
troleiro turco "Turgutreis", por
tador de 18.000 toneladas de gas
orl sofrira unha averia a oitenta 
miÍlas do Cabo Ortega!, e parecía 
haber perigo de verqujdo, por 
canto un dos seus tantq-ues-depó
sito presentaba unha fendedura. 
A pantasma da marea negra vol
vía aparecer -como unha posibi
lidade r.eal pa~a as costas galegas. 

foi insistir en que se lan tomar 
todos os coidados para que as no- -' 
sas costas non foran obxeto arreo 
das ameazas das mareas negras_ 
E'scriblronse ben liñas e falouse -
abondo. sobre as consecuéncias da 
contaminación por petróleo, -de 
máis seguramente para UA pobo 
que xa estaba a vivi r.- en propia . 
ca rne esas consecuén~ias . As-ins- -
tá ncias oficiai~, .aparte de pr9di
gar~n- "visitas .persona is"_ . prodi
garon ·{)romesas ·a esgalla. Baixo 
ningún concept0 ·'se .i'a permitir 

Cando os desastres. do "Ur- que Galicia sófrira outra onda de 
qu,io la", que dei.xou efectus insal- contamina_ción p$trolífera. 
v.ables na ria coruñesa do Paxaxe, ~ E a posibilid.ade p~SOL! dé lar-
óu fo máis recén do "Ancl ros Pa-' go._.. de casualid~dé .. !'Jon. p~osu 2 
tria", -que o deterxente qLlen sa~ - ·- nada, e as áu-toridades· "hajo ·nin- · 
be cómo deixoti boa parté da - gú'n conteptb -permitirán -que e1 ·= ·-. 
chnmada "Costa Luguesa", t od? barco se acerque a tierra", ~ero é 

que ·grácias a que non· verque o 
gas-oíl que leva, que se a deficién-· 
éia Jora a maiores, non habería. _ 
quen -nos · 1 i brar(l doutra coma as 
xa pasadas pu p_ior, que non ha~ 
que . .esquencer ·que o caFgamento 
do "Turgutreis'_' supera en.,6:000 
ton~ladas ao que .no seu dta .con- -- · 
ducia o ." Anciros Patria" . . · 

A NOSA,TEHRA xa se referiu · 
no seu dfa--ao -tema,· e explicaba- i' . 

mas .comó -en · tanto o-:,nosQ pals ~ 
seña r:oi1á .habitual de centos de 
petroJei ros, fil n9sa iegurida.de e ia -. 
nada . han. ser a mesma causa. f e 
que . durí"'-E-stado qLie . prométe a.·· -
inmu-nid'"ade absoh .. ftá~ e ao ,tem- ~ · 
p_o _perm it~ . gl)e-os.. b~.q_ues-~.aJique . ~~. 

- se 'paseen ·a- afrenta "millas do . li- -
toraC pbcu~ se· po':'de aga-r9ar." b" ;-.. -
qu~ aiñda agarde algÓ. 

A REPRESION LINGlJISTICA NO ENSINO 
AS INSTANCIAS OFICIAIS __ .. --~~ -,~-;· .. :~ 
NON DIAL~OGAN . -. ~ - -: 

A carnµaña ;!i contra clas previ
slbei ;, represál iJs contra dos µro
fesosiona1s clo ensino que desen
rolan a sua laboura en galego , se-

' gue ao compás que a represión se 
cdncreta máis. O comenzo de 
campañas contra ·porfesionais 
noutras partes, a conminación a 
"regu larizar su situación" e cha· 
macias a reunións con claustro d,e 
APAS (o caso de Foxos) ; é sínto
ma de que as instáncias legais 
non dan vol ta . atrás. E as éls m
bleas que no pa1's se viñeron le
vando adiante, dos que amáis im
portaote foi a que, o· ella 19, xun· 
tau en Sar¡tiago a máis di-; 200 
persoas frene a u nha rnesa cons
tilu i~a por 1 epi esentan tes ele sin
dicatos. e g1 upos 1· lacionaus co 
ens ino, d;:iclo qL;e él 'lnspecc 11)n de 
Ensinq l\ll e it) e méis a Coi 11s1ón 
Mis tri da Sunts ; ás que 0. UT - G-

Rua Saen z Diez, 60 
Tel éfono 234607 1 

Rua Sa
1

enz Diez, J:;? 
Teléfono 2330·15 . 

. OUR EN SE ,.~~ · 

1 N G, convocan te. do acto, tamén 
chamara, non acodiron. 

Na asamblea participaron 
UTEG -ING, CTG-CSUT, c;c.oo., 
FETE-UGT, o colectivo "Vaca
loura", A Asociación Soc.io-Peda-

.góxica Galega., o SGTE e máis o 
"Movemento E:ooperativo da 
Escalo Pópular Galega'" , que es_,~ 
poñerlan posturas, algunhas de 
raíz, out ras non tanto, condena
tórias do Decreto de Bilingüismo, 
"raíz .e marco legal. desta repre
sión" , segundo . esplicarla Ma. · 
Pilar G_arcla Negro, representan
te da AS-.PG. Apósas intervenciós 
de todos os presentes, e debati
dos div.ersos pontos en coloquio, 
no que o mestre de ·Foxós e tres 
1 icent:iados _do 1 nstituto de Lalf n 
espuxeron- a evol.ución dos ·Set.1s 
respectivos "~asos" ~ acordouse 
adoptar diversos acordos . . A.f?art_e 

d~ ·aparición e nivel Inmediato def 
várias cartas en todo caso conde- · 
-natórias aás actitude rep~esiya dá 
autor'idades académi~as, recol'l,éu
se unha proposta· da FETE-UGT 
en orde a presentar as pro§rªm·a-

~ ciÓns á 1 nspección xa en. g~lego, 
como ·símbolo . de-contestación: 
e- duas da UTEC-1 NG; unha'"' de 
cobrl r un has cartas de aufodé
núncia dos profesionais que están 
impartindo o ensino ··eri galega, 
.par'a entregar na 1 nspección nada 
' máis · se teña notic::ia dunha san- . 
ción. E á ou~r..a.! de.convocar Rara 

. .,..., 

xaneiro unha Asamblea Nacional 
de Ensinantes, de cara a'asumir o 
problema colectivamente a ñi\:'el 
de sector, en arde a plantarlle-pa-

- taita mais·directa a futuras actua
cións de· Ministério, X unta.de G.a~ 
l{cia, etc;·· · -

.· A segunda, .f.ase ·da campaña comen;ou, a fase do ' 1mal 
menor''' -e do paterrialismo, dgs consellos e recomendacións. 
O caso é manter en qandelero un texto que nen por orixe nén 
por función nada ten que ver coque aquí necesitamos. Suárez1 

falá ·con Rosón, Rosón fal_a ·coa prensa do. sí, amenaza 
amistosamente CQll · que .se retira da política, conta de 
"coaccións;, p~r "párte da ucp central e do pacto, claro que o 
houbo có PSOE polo tres por cento. Segue a precooizar a 
"gran 

1

coin.ciden~ia autonomist~", que no fondo haina, i~da 
- que oportunamente c"~da quen teña que facer diferente papel.~·_ 

Rosón fixo de. director de -orquesta, halagando e recriminando 
ao ·mesmo tempo ... e t amén Ramón Piñeiro; entre o si e o non, 

. >en d.iscerni'r que é millor ou :Pior. A segundá fase comenzóu. 

Mentres a :opinión públ'ica do ~oso paf s .continu'q. a receber 
ton insistencia os cons~b idos estereotl'pos de .que sin Estatuto 
por ,.r iba de tod9 e sucedense cis declaracións dos autónomistas' 
.do no.n e dos do .s·í, mais alá clesta c.o.rti.na· de fumo ; estanse a -
estabelecer unha · restra_ de leis, .normativas e acordos que non 
-por seren menos l divul.gados pel gs meic::is . de comun.icación 
tocante ªº seu . significado . real, . han deixa-r de in.tervir en 

_ sectores fund~mentais cor:no son .G n'oso -agro -lé.i· de Monte-s, 
Estatuto' do Leite .. '. - -ou . nos direitos e condicións de-vidá e 

· traballo do~ -~saJ ariados d a industr ~~ e os ·s_ervici.os. Mais alá <;f ó . 
. devaneo ·autonómico estarrícase , a "institu.cíonaliz.ación do 
programa Q':Je os .. n:ionopo_lios pr~pararon e qü-~ xa ten moito 

,. que ver na · sua. mecán ica co dos países da CEE, por non 
-~em9charmos _narhomol9gaciqn .. de fins coa, ~uropa O.cc_id en~al. 

. TODO§-Co'NTRA .. AS NACIONS 

· coidaníos . que : se algo sobranc.éa na poi ítica ~spañola . 
cesp,ei tg de .Galici,a, no m_omento pre~ente e de forma di.r~cta, é 
o interés por neutr.al izar todo o que poida ·sere espoñente das 

-_ río.sas necesidades nacionais ... A.bondaría ollar_ pan;¡ .os esforzos · 
~-~~Pí!l~~-s do G<?_~~r~~. cenÚai.s .~statais,_ o.rg~QiÚci .bns _da gr~ari.de 

-emp.resa con vista a redondear a- imposición do marco estatal 
para calque_ra tipo de negóciación colectiva, cando a práctica 
añda , a impor valoració.n·s galegas en cada confrontamento 
laboral sexa no terreo xurídico ou no -da interpretaci6n das 
necesidades- e mesmo se. teñen dado xa os primeiros 
convenios a nive.I nacional como~ do Vidrio e Cerámica, onde, 
sintomáticaménte., oonstaba ·a su~itución da paga extra do 18 
.c:t~_xu U~·ppla .do 2E:.}Je x4.li.0. ~~se-,ff.:· rivel operativo conse~ue ir 

f.' ) vántá ·a H1te·n-~ion~11i;ade pp!fttica ·gue anda a presidir toda a 
."- :·re-1Q.rmulación. legaJ aétual, i'm€Wter. que aturar iguais formas e · 
. .- . iguais conti'do_s_ que ·noutrns ná.6ións do Estado sob real id ad es 

láborais e sociais táií .diferentes -como · o son as diferéncias · 
salar[ais ~eias, que· por ··algo as galegas son· be.n inferiores. ás do. 
resto do E sta~o. - : 

TOCA ELIMLN-AR 
' . ._", 

·Outro. dos P.roxectos qu.e ta.mén vai c.amiño de coller corpo 
e forza de lei_é o ap.resuramento para eliminar o o'itenta por 
cento ·da poboaciófl cictivéil, do naso agro, unha eliminación que 
nori preGisa r;.á dé se taéer . frontalm~nte, senón que ha segui r. 
unha via biQ.lóxica, _.:.a ·poHtica de du,zías e duzias de anos foi a 
_que nos .em.elleceu e:desp0bou guindando a forza de traballo 
máis nová cara outros países- e ou_tra económica, 'esta última 
baixo o adxetivo da modernización. e dá rentabilidade e que ha 
permitir que en poucos ahos os monopol íos non só controlen 
as redes de comercialización como >.<a agora, como qúe señ·an 
-os organizadores e· seci:orialmente ·-leite primeiro, carne 
despois- os própios prod~ctores: As ir.regularidades "inexpli· 
cabeisn- oficial mente no mercado dos productos base da 
·economía abrega, como a carne, poñer de rnanifosto· un plan 

, de aétuación que non contempla ·nen as necesidzides socia is do 
paí(. nen -a racionalización e . aproveitamento dos · noso,s 

,¿ • • 1 - J 

recursos e até semella idealistno falarmosdas posibeis industrias 
integradas co sector primário. O qu~ costa defender, · por 
exemplo, a permanéncia de FRIGSA e a sua 'remodelación ·é 
tan explícito como eses sinxelos 40.000 labJ~gos que os 
análises espafiois consideran idóneos para traballar no fu_turo o 
?9rD gatego. , 

Por ·si iora -poüco, mesmo pufltualm~nte, a actuac.i ón ., 
·insti-tucional é tan discriminatoria asegún. quen a soporte, que 
se ~rns. empresarios non teñerí · por que · s~ñtir presa para tributar 

. os· seus débitos á Seguridade Social e mesmo se artellan 
fórmulas disuasorias e evasivas,·para outros, eufemíisticamente 
considerados ·empresarios -agárrase o embargo como · medida 
punitiva; ta'mén por non apoqt,rinar a ·impopular e sempre 
inxusta .. cuota agraria á Seguridade Social. E é que estas· 
institucións defon·den según a quen e teñen que deteriorar 
según a .quer). · 

. ' 
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A. UGT DO FERROL DECLA
RA QUE O "ESTATUTO DEL 
TRABAJADOR" E . UNHA 
GRANDE CONQUISTA DA 
CLASE OBREIRA.- Unha c'ousa 
así decía o Comité Local f erro lano 
deste sind ica to ; asegu randa eles á cla
se obro ira conforme o seu suic í lio 
cu nha comqu ist a. O Estado que o 
PSOE remata de consensuar coa UCD 
é en moitos casos in ferior aos direitos 
labora is do franqu ismo ; como dado 
anecdóti co podemos dicer que Bias 
Piñar votou .na sua , -contra, ca .· 
PC, PSA, Eu'skad ik o Esquerra .. e 
Unión del Pueblo Canário, en base a 
qu e elimínab9 d ircítos dos traballa
dores c.onsagrados po lo fran,quismo; 
par3 chocar, o Sr. Piíi ar' rri áis ,"pro, 
gre " que' o PSOE, e a UG.T po lo 
decícl iaovieiro·do amareli smo sind ir:al. · 
PoL1 cos dias despois era a totíl lidade 
da s11 0 executiva ·galega a que se 
proriunc iaba a favor do "Esta-
tuto del Trabajador". ' 

DIMITIU O ALCALDE DE CU·
LLEREDO.- Me'mbro da UCD, a· 
dimisi ón ten por base que a maiori 
taria e.Jo municip io formana 5 conce
llais clo BN- PG, 5 da Unidade dos 
Vicií'íos, e 1 do PSOE, xa que UCD ten 
6 concc:llnis. Un acordo máis ou 
menos im1 lícito entre UV e Bloque· 
fi xo que ent re estas duas forzas gober
nasen de feito o munic ip io. Un dos · 
dados anecdót icos e que o concello 
de Culleredo votou en contra da Au
tonomía - non dci Estatuto da UCD- , 
e en fovor da soberanía nacional de 
Gal (ci íl,, a pesar do alcalde. 

ALIANZA POPULAfl "GA
LLEGA'~.- No seu Congreso "Re-

, gional" de Gal ícia, recentemente ce
lebrado, o partido do Sr. Fraga 1 ri
barnc acordou· poñerse unha "G'.' de 
apelido. Parafraseando un an Cmcio da 
TV rioderi ase engadir : "otros la vieron 
antes", así APG, xúntase aos MCG, 

· PTG, PS de G (PSOE), USG (PSOE-H).. 
P. Ca. G. de astra UCDG -perdón se 
nos esqu,ecemos de algún:..... i Au ! 
desment imos o rumor de qu e ax.iña 
aparecerá,FNG . .. ~. 

A XUNTA DE GALICÍA PARE
CELLE-BEN O ESTATUTO.-
Así o man ifestou o Henorábel bu iro
ga Presidente dese organismo. 

OS "GALEGU íSTAS" DA UCD 
DEBATENS.t: NUN MAR DE 
DUBIDAS.- Segundo rumores, xa 
que moitos non .atopan moi do seu 

· gast o o Estatuto, claro que se protes
t an perderían o 'Choio ... e-hai moit a 
xente pegada á p_oltrona. Estámonos 
referindo ao grupo denominado "Cír
culo Gallego de Opin ión''. 

O PSOE ORDENA AÓS SEUS 
MILITANTES QUE NON MA
NIFESTEN A SUA OPINION 
SOBOR DO ESTA TU TO .- . Non 
sexa o cierno -c"omentase- que 
ao final en Madrid l les digan que voten 
SI "e queden co ·cú ao ar' ' . 

O NORDE DE ·LUGO.CAMIÑO 
DE PARECER O "FAR WEST". 
T res roubos con hom icíd¡o en quince 
d ias; esta semana en Foz apareceu 
morto un t rabal lador, coa xugu lar cor
tada, roubáron lle dez mil pesetas. A . 
industric1 lizac ión salvaxe nunha co ló
nia leva ao salvax isrno, unha conse
cuéncia máis a engadir ... 

PARECE QUE O PSOE REMA-' 
TARA VOTANDO NON AO 
ESTATUTO.- Xa que así pare~e 
que o decicfüon en Mad ri d, o Sr. Ro
d dguez Pardo, d iputado e Secretári o 
X eral da Sección galega do PSOE, pro
pux o o " voto en branca" e. D: Celso 
IVIOntero, Senador por Ourense, a 
ábstención. Ambas as duas propostas 
foron rexeitadas po la executlva .espa
ñola do Partido. 

De todo isto enterámonos pola 
prensa española ("EL PAIS" do sába-

. do pasado). · 

........... __________________________________ ~--------------. 

CHAVES ,PARA .. os ,ASALT.AM'TES . 

'. 

O pasado 'dia · 15 foron entregados . os 32 albergues feítos polo MOPU no Gorxal (Puxeiros} ,·para 
o~ as.altantes d~ vivencias desocupadas no_ Poi lgono de Coia, Vigo. Esta entrega das chaves as 32. fami
lias ven ser o c:omezo ·do fo:1 dw1ha-lo'nga loita comezada hai máis.de dous anos por unha famlli.a ferro-
lana de 11 membros· e seguida por .meio cento máis. . · 

FGron necesárias numérosas p~esións sóbor da Delegación p.rovincicil do MOP.U ·para que Madrid 
concedera os 111 millór:isnos que esta.ba presupostada a obraxa rematada e quep~rmBte resolver, can
to n:ienos Qarcia lmente, o probl·ema desas fam{lias. A solución, aparte de-carísima,resulta precipitada 
xa .qye .carecep da p'recisa infraes.tru.tura e.servíci6s (escala, sañ-idade, mercados, etc.) . 

Está por ver o resultado dos .módulos prefabricados entregados, xa que peAdados para ser ütiliza
dds en Castela e as suas condicións climato l.óxicas e t opográficas ¡joden ·conii.nnaf ó fracaso xa aconte
cido no Ferro! onde a hl.tmidade e falta de penetració'n da luz -natural reducen, co tempo, as condíci6ns 
<;:le saluiJridade e hixiene. · · · . -

A inda quedan outras l7 fam(lias -ocupantes, agardan}io o contra.to qu·e segündo o Dele.gado terán -
imecliatamente, concedéndolles unha vivencia esta vez no ·mesmo Bairio-de Coia. - ,-. . . ·~ . ~ :- ..... 

- - -- . XOSE ANTON V. 

:Qj.-,-•J carta · entreaberta 
·Cando ,se trata de -com·er· 

Quer ida Di rectora : 
A cuest ión da cociña e da 

comella<)a, q1Je os entendi dos · 
cham an -e fan ben- gastro
nom la., adema is de sér cousa 
de moi.to ali,mer:ito, feño pa~a 
min que é cousa de al ta cultu
ra popular. 

· Se ben se mi ra, 'todas as ar
tes ó uso diríxense mai ormen-
te a un ou dous dos.·sentidos 
que víñan na enciclopedia de 
"Alvarez", que foi ·a meu li
bro de tésto. Mais a arte de 
ben ·comer - e beber- pa~i -
Cipa de todos eles. · 

O máisevidente é, desde la
go, o do gusto. Pero t arnén o . 
Ol.J,Vido tén que ver no chó io, 
pr.incipalmente na parte prepa
ratoria, e a vista e máis o olfa
to é evidente que participan 
tamén. En canto ó sentido do 
tacto, algo dE) verga'ña me dá 

.cltcilo ......:.vas pensar que,son un 
parco- pero haber haiche · 
causas que non se poden co
mer cun cubert o. A min , poño 
por caso, cando se t rata de co
mer pan con xamón ou· algo 
asi , .. paño o compango ariba 
do pan e t iro de ~nava l l a , que 
o demais son gaitas. Os dedos 
gozan grandemen'te manchán
dose d~ grase, e despois nin-

- ·guen me priva de lavar as nians 
e ser tan 1 impo CO \fl O o que 
máis, se quera.· 

O meu entender, o grau de 

civilización dun país m ídese 
entre outras causas polo bon 
comer. Eu non comprendo co
mo un pobo se pode ali mentar 
a base de hamburguesas e 'co · 
coca-co la_ Demost ra-·u.nha cer
ta· bay¡barie, que despois resul
ta· confirmada po la cuestiórr-
do Viet -Nam ou lerio do 1 ran. 
Eu .estou ben seguró que no · 
tempo .de Joe Hill ·e das gran
dés fo lgas de Chicago, cando 
a revolución . era presente .. a .... 
xenté comía m.Hlor nos USA ·· 
O millar pasaba fame por non 
teren que comer, pero non por 
.falta de imax inación: tén en 
canta que o caldo de grelos é 
máis barato ca unha hambur
guesa, peró como f do sofí a é 
infinitament e superior. 

Desde logo, é ben· triste 
imax inar un ha nación coma os 
USA, cun porcent axe elevadí
simo. de habitantes pertecen
tes a 1,rnha "clase media" acar
'neirada, comendo t odos ós 
dias o que arr iba dixen, nun 
marasmo de conformismo, 
nuntia balsa de aceite sen pers- . 
pectivás. A canta da fame do 
mur.ido, comendo as migallas 
dos monopolios, pero cu nha 
triste inchente de cousas inco
mibles. · Tén por ben seguro 
que aqueles sectores esmaga
dos nos USA , como poden ser · 

· os negros ou os chicanos, han 
ter ·unha moito mi llor cociña 
anque esteña micJ io valeira. E 
eso é porque hai movemento, 
porque hai vida c'reador3, non 
un simple ' vexetar conforma
do. 

Eu recoñezo que co mer un
ha hamburguesa ou beber un- . 
ha coéa-cola· non fa i da110 a 
n in~1uén se non se co l le de cos
tume. A gora, cando se fa i to-

. ·dos os dias, 
1

ó xantar. e á cea, a 
tol.1sa xa é ,grave. 

E mpézase· po r al e t~nn ína
se matando nenos no Viet
Nam pensando que se está sal
vando a civilización .. 

DARIOXOAN 
CABANA" . 

PATRIMONIO SINDICAL: 
NEN DE UGJ NEN DA UCD 

"A devolución, practicamente 
ultimada, da AISS de Vigo áUGT 
queda englobada dentro dos acor~ 
dos entre esa central e a CEOE 
e a postura amotlguadora do~ 
pril'!leiros en temas tan ·trascen
dentes para a clase óbreira galega 

. coma ·o "Estatuto dos trabal !ado
res" 

Asi se expresaban ING, USO 
CCOO e CTG nun comunicad~ 

. no que anunciaban a ' sua total 
oposis;ión a ql!e o Goberno pri
mara, na entrega do Patri"mónio 
Sindical 1 á UGT c·oa autorización 
da Patronal. 

A primeira medida para de
nunciar o feito foi uriha concen
tració'n, ante o edifício en litlxio 
celebrada o pasado martes as 8 
da noite coa téncia de máis de 
meio ·millar de traballadores. 

Coidan os denunciantes que o · 
Património, e concretamente o 
edificio da rua García Barbón 
deb'e ser repartido entre todas a~ 
Centrais en función da sua pre
séncia sindical, fundamentalmen
te considerada polo número de 
Delegasos das anteriores e vindei
ras eleicións Sindica is e no núme
rq de_ Convénios negociados .. Ré
xeitan por tanto a defensa do .Pa
trimónio histórico no que se ba
sea a UGT e se xustifi ca o Gober
no, senón que, insisten, o que 
existe é o Património . Sind ical 
que pertence a todos os traba-
1 lador.es. En todo caso CCOO 
considera que o Goberno poda 
indemnizar a UGT por ter usufru
tuado os terrenos que legalemen-

. te lle pertencíán, aoque se opón 
a ING que propugna o repart o 
proporcional conforme a incidén
cia real, sen máis. "Este· iriloble 
fo i ,levantado coaS" cuxotas obri
gatórias de todos os trabal !ado
res durante 42 anos é por tanto 
de todos, por riba de papeis que. 
xustifiquen unha anter ior propie
dade do terreno, porque ademais, 
daquela, os t rabal ladores unica
mente podian af iliarse.a UGT ou 
CNT e.mesmo na UGT non só ha
bía socialistas do PSOE senón 
que estaba conformada por un 
amplo• abanico ideolóx ico, e a 
maiores, os filias e netos daque
les t raballadores hoxeendi ia, e na 
sua rn; iioria, .non están af il iíldos a 
UGT'. 

'Xelm irez, 1 O 
,_ - e 

' Rua Nova, 14 
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XOSEFINA L. CORRAL 

A miña afición 'sobranceira 
eran as matemáticas. Dende ne
no as notas que eu sacaba non 
eran moí boas noutras asignatu
ras, pero sí en matemática. Ta
mén a pintura foi algo moi meu 
de sempre. Pero eu, hastra o de 
agora, non pensei facelo profe
sionalmene. 'Escribi r sigue a ser 
tamén unha afición. Ao chegar a 
estas edades a cabeza xa non se 

· presta moito para facer matemá
tica e un tópase dabondo decep
cionad~ de non trabal lar seria
mente. No astante, a pintura un 
conserva as facult_ades como hai 
\linte anos. Por iso. na actual ida
de adlcdme mais á pintura. por
que at0po moita mais satisfación, 
non é que isto supoña que me 
deixen de gastar as matemáticas, 
pero xa non teño capacidade de 
esforzo abando como .para sacar 
resultados inte~esantes. 

Como matemático, lpensa que o 
Estado dá facilidades para a cién-
cia? /' 

Non. A investigac\ón cién-
, tífica . non está apoi.dad, a inver-
1SÍÓr:t en ciéncia é nula; é arredor 
'do O ,3 por cen case dez veces 
menos que noutros paises. · Pola 
miña experiéncia, - penso que, 
def1tro desa periúria do . Estadp 
para a investigación científica, se 

. a persoa se esforza en '"'·rr1d'Verse, 

,/' 

. 71 anos, Catedrático xub-ilado na Pacultqde de· Ciéncias, f0.i considerado n<Y seu 
. · · tempo unha das figu,ras sobranceiras da Universidaae compostelán .. 

·: " - . H'!xe.ndta, a sua afición son as ar~es.plá~tica porque 
: ·a pintura. conserva as/acu1tadeS- co'!1w ha-1: vmte anos,, e'! t;sta~, edades 

a cabe'.9a xa non se f!,resta motto para facer matematicas ~ · · · 
· A sTJ,a activ_idade científlca.fqi un cansta11~e esf orzo persoal para 

. . ·un' m-aibr aes-enrolo -da ciencia . ' 
Dentro can,do membro numer:ar-io da Reaf Academia .Galega, considera , ~ · 

que se pdderia facer máis;_ ainda que pón ,en dúbida a crt'tica daqueles sectores, que 
sen levaren a cabo.it.'fl:traballo ef~ctiviJ; consideran.a Academi.como algo. anquiloso. : . . 

· E den~ro_ do, st;u amplo eilf.o vultural," a_demási de ma~emáti~o e pintor, 
a sua l~~oura li!erana -desenrolou.na ~n ga?ego porque considera, tsr? si que para que 

Galtcta adquiera a sua pe_rsonaltdade, -o ·itifoma áe seu, o galego, e fundamental. 

ENRIQUE ;~v1DAL J.\'BASCAL , · 

Polifacécia-:en: g_alego 

falar coa xente, pedir_sempr,{se 
ló~ra ·algo. A- mln 'agora parece
me imposíbel que eu, hai dez ou 
quince anos, trouxera profesores 

. extranxeiros durante un ano pa
ra das conferéncias en Santiago. 
Eu teño estado no Ministé'rio 
moitas e moitas horas agardan-
do. . 
En Galicia hai bós matemáticas. 
lpensa que son unha excepción, 
ou é que dentro dun tono xeral 
destacan por riva? 

Eu teño dita, un pouco coa von
tade de creer que os galegas so
mos os millares do mund9, que 
ternos capacidade para . as mate
máticas por esa condición de ·ser 
reflexivos, de meditar as· causas 
antes de fa lar .. , o ·s matemánticos 
máis · importantes que · houbo 

·· fofon PocirinuF;z, no século oa
sado, e que_-dispois foi director 
do.Observatorio Astronómico· de 
Madrid, Fontán, o que fjxo a Car-

. ta Xeográfica áe Gal icia, que ta-
mén foi director do Observatorio · 
Astronómico de Madrid, don Ra
món Aller, o meu mestre. Na ac
tual idade, dende que se creou a 
Facultade na Universidade, ha i 
arreciar duns sesenta profesores . 
de matemáticas. · 

Neste senso, a Academia dás c;:ién
cias vén significar un~a potencia
ción das matemática~.,? 

·Ese é o dese(<O, pero polq de ago
.ra non é mais .que. unh~ ~spir:a-

·~- ción dLin- grupo· d~ pérsoas. Pou- '>: 

cas causas se poden facer. Den
tro do traballo d·a Académi'a é . 
rnoi importante a laboura de Par-
ga· fonda!, e tamén o feit.o de 
que nestes vintecinto anos viñe
ran máis. de cen profesores holqn
deses faceren tesinas sobre Xeo-
lox ía.' " 

lPor qué desenrolou toda a sua 
actividade literaria en galego? 

Eu coido que é moi importante 

·lCal pensa vostede que deberia , 
ser a función da Re¡;il Acád~mi~ 
áalega·? ',,· -. · - · · · Í' 
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Algunhos peosan que está anqu i
louse polos anos e porque hai 

. xente maior pero cada orgar:ii"s
mo debe cumplir a misión enfre o , 
que debe e ó qble pode. Eu penso 
que dentro do que fai a A cade
mia é unha laboura inte_resante, 
boletlns, :·fonferencias, ma r-ii fes
tadóns de caracter cientlfico, 
artístico, publicacións. :. 

·que Gal ica adquira a su.a persoa- Ten _un ha actividade cont inada 
l idade e, naturalmene, o -id ioma interesante. Natualmente que 
é fundamental. Pódese décir que sempre se poderia facer máis, pe-

_,.ialda din pobo está no ·seu ' idio- ro dentro dos métlios de que dis-
nia. E moi coñecida a anécdota . pon pen'so que fai unha ·laboura 
do conde de Altamira, un no me inter.esante. 1 ndubidálmente 
que pesaba uris cen kilos, .Os rei- , sempre se pode mil lorar . Cando 
ses Católicos deixárono en Gali- nomean a algún académico n.ovo 
~ia percisamente p:or iso ... ·pol·o non quere ir á .Academia porque 
seu peso, naqueles tempos en di que ali' nonse· traballa, non .se 
que os .Re is Cató.licos levaban comprende. O millar que pode-
con eles o· toda a aristocrácia . ria face.r seria ir e traballar. 
Cando marcbaron; o conde dixó O a_ctual presidente, Garcja Sa-
"deixádeos · ir . porque nón des- '. bel!, conservou o espritó .do ga-
pois comeremos o galo". E Caf!- legu i~mo nos anos di fL_ceis .. 
EÍo· os .Rei:s -se ente~aro_·o do -- 8-ito~ > -\'.3 ··~'.·_ , - -% F t . .. - , ' . . "' , ·~ "-' o os 
tamén- viñeron ·por .el. o qúe et. ·-· .·~ 

ac;ontecia era :_.qu~ os donas ·das ---
, terras que marchaban logo volta-,. · 

ban falando o castelán . Pero as_· 
xºentes máis humilde-s seg'uian · a 

. conservar o idioma e isto, para 
a personalidade de Galicia, é fun
damenta. Hai un renacementó, 
hoxendia, do galega. Coido qu~ 
é unha obriga desenrol.ar o gale
ga: Os 400 anos nos que non se 
escribiu en . galega arrastran 
consigo· un decemento do pobo. 

· Hoxe non hai a forza . que 
debería haber, Coido ql)e a xente 
está a tomar conciéncia ·do 
aldraxe que sofriu polo - poder 
central. Hai unha conciéncia 
nacionalista. 

lPor qué se decantou polas Ar-
.tes Plástícas? · · 

Eu coido que un trata de expre
sarse as sua~· emocións en todos
os casos·. Todas as artes permiten 
a expresión dos sentimentos das 
eníocións. As Artes Plástica com-

. plemBntan.a_ miña laboura de cin~ 
· tífióo. sirve oar~ ex'.)resar cou-sa 

que non se poder:i .expresar no lin
guaj~ científico. 

Vostede é membro numerariO' da 
Real" Academia-Galega . l-cómo se 
produciu a sua entrada? · 

Eu e~a discipulo qe don Ramón . . 
Aller, e cando rnorreü pensaron 
na Académica que o millar sust i
tuto pederia ser el e tamén a 
proposta, .entre, outros ·de don 
Francisco1 del Riego · foi como 
entrei . 

Dentro de todo o .seu entorno 
.cultural, lde qué maneira se che
gou a . sensibilizar· coa p'roblemá
. ti.ca· real do país?. 

Penso que vivin'do en Gal ica, 
t al queira persoa que -teña unha 
pouco sensib ilidade atopa esa se
pasión dos dous estratos, dos 
tal antes galegas e dos nón talan
tes galegas. E a división-n:iáis for
te que hai na Galic ia, e .un corh-

-prende qüe 'se quer facec algo po
lo seu pobo nón tén máis remé
dio que pensar que o pobo re~ 
-presenta o 70 por cen que fala 
galega. A pesár dos 40Q anos de 
estar, proibido o galega, o 70 por 
ten da poboación · de Gal icia si
gue a f.alar o .. galego .. Entón ... o 
idioma de Galicia ,. é o galego. A 

/ millar man'ei ra de· exaltar a Gal i
cia é exaltar a esa poboac.ión q·ue 
fala gálego. -Ainda que se tivera a 
"varita de vi rtude" para conse
gui r que cambearan, seiría de 
clubidar, pero cando nori hai me
dio de consegui r que sei xe de fa
lar galega, non queda outra solu
ci ón que tratar de exaltar ao ga-

~ lego, porque é o idioma do popo. 



O dia l3 presentábase na Co
ruña "Ruada", unha nova edito
rial que se viña sornar ao mingua-, 
.do número das que reclamándose 
galegas xa están a funcionar no 
noso país. Pero non e ésta un.ha 
editorial· calqueira. Un dos máis 
importantes mestres, digamos xa 
que o má~is importante, ªº que 
"Ruada" peclara dedicación, é ó 
de se contituir na primeira·"casa
de discos" galega. A custión xa 
collia unha releváncia doutro sig
no, e vários dos homes de "ruadá" . 
pasaron pola nosa redacción pará 
nos explicaren algo máis poi<?" 
miudo o proxecto. Este proxec
to que pode vir significar a éon~ 
creción da vella teima de todo 
canto '.cantante déste país neste 
país ten sido. A "casa de discos" 
e astra, iquen sabe!, . pode que a 
corto prazo o mesmo estudo de 
grabación ... 

. AS ORIXES . 
, "Pus >LI moí pouco cles<l r o co

men10 el , "Voces Ceibes" sen 
CJUP SP qrabaran os primeiros pro
dutos cla "Nova Canción Ga lega". 
Na conversél remontámonos a 
ac.¡ue la primeria época en que os 
cantantes gal egos aco l I ianse aCJ 
primeiro ,qu~ chegara, o m~smo a 
nivel de actuacións que de gra
bacións, época que coñecen moi ·· 
ben v(:lrios dos promotores de 
¡¡R uada" . "Xa · daquela datan os 
primeiros intentos de manipula
ción da canción galega, o primei
ros f 1l tros cornerciais con que as 
casas, sempre ao aventa mento do 
negócio, ten tan ao público" . Pe- · 
ro era época de can ión moi po-
i i'ti ca1 un tempo para o que se 
cantaban unhas eousas que di
í:r.ilmonte poderian ser de am
p la promoción . "E o cámb io non 
vai vir até ·os anos 74-75,"en'' que 
coinc idirán dous factores : a apa
rición de grupos que, dedicándo
se a un' labor mais de inVE!Sti ~J8-
CÍÓn deixan un pouco de lado « 
vella temática ("Fuxan o.s V en-· 
tos", "l\t1illadoiro"), · ist0 dun l . 

- do; e doutro, a entrada decicli_r l. 
das casas españo las, p lenanien;tr · 
conv~nc idas de que aq°u i ha i n -
gócio, que crean departamentós 
de música galega e que van gra
bar masivamente, ás veces ,sen 
apenas retribución, re-aliLando a 
propaganda e invasión do merca
do e.le todos cofiecida". 

A-VELLA ASPIRACION 
E o fantasma· da , , casa ~ n1 ba

c1ora" galega danrnndo no mun" 
do dos profesionais ga l ~gos e· dos 
qu8 non podían selo. Ideas hou
bera moitas, intentos tarnén, pe
ro o máis a que- se chegou foi ás 
sucursais do. xeito das que fa la
bamos antes, que algunha das ca
sas máis "vivas" montaron no no
so pai's e que, fose como fose, 
qu itaron adiante ao mel lar e ao 
pior ·(en calqueira caso, semp re o. 
máis rentábe l) _de produción mu
sical do pals. E ve leiqu1"'Ruada". 

"Nos sempre "estivem·os· na 
idea que para poder levar unha . 
~arefa válida, coerente e gl.obal, 
había que dispoñe( dunha edito
ra própria, galega, non unha su
cursal dunha -casa españo la, que 
sempre funcionaría en base aos 
intereses xerais da ca_sa e ás pau
tas contrais. Nunca agardamos 
mo!to das sucu! sais, e xa que lo

go, metémonos de cheo a esta la
boura. que, a111da que d ifícil _ e 
arriscada , é a única posibilidade ' 
hoxe para encetc:ir o cam íño da 
normalización desta . parte da na-
sa cu ltura" . - -

. . 

'
11MOS TIRAR PARA AD-IAN~ 

TE".'. 

E problemático o · funciona
mento "pleno"-do ,que se preten
de. En Gal leía non hai esturlos 
de grabación, nen f~ricas de d,is-· 
cos nen cassett~s. "·Por í)On ha
ber, non ha i unha soa imprenta 

- que teña máquina para faceren 
as portada dos discos. De mo
mento estamos facendo os fraba" ._ 
llos en Madrid e Barcelona, pero 

.aspiramos a t raer todo para aquí 
a curto plazo. Out ro problema é . 
o da distribución, pero ·.tamén . 
pensamos facernos c'argo de to~o 

11 '\ ' ' 

co 1,mpo . 
E·, · por sl.'.lp-o·sfo-, non 'se ven 

con plantexameñtos idealistas. · 
"Estamos en contra radicalmen
te das pautas .que rexen 'no ·metí- . . 
cado )loxe en dia, pero. npn pod~- ,. 
-mas sustraern0s a eras, se é que 
qt1eremos <que O· npso produto_ 

:;· chegtJe -a todos os sJtios . . lrno
·"' nos m-etEff ríos circuitos do 
· ·mercado, e· nun plan tan agresi -·' 

vo como o de calquerá- De J::ar::a-.. 
adentro, todo irá moi l:Jen, po_is-. 
_somos nós os únicos · re~onsá- · 
peis: ." a plariificacióri recollerá to
dos · os'· aspectos da cultura gale
·9a, e isto e·s1á aberto a c·alquera, 

por sLÚfosto. Agora, de cara ato
ra, en competéncia co mundo. do 
cap'itaL como ~les". . 

E, por suposto, esperan o 
apoio de todo o '. m.Undo _ "Pa ra 
sair adiante . cos nasos critérios 
cómprenos o apoio popular: A 
.nosa poli'tica xa inclue o finan
ciar os produtos bons, ainda que 

. non rentábeis, a base· doutrqs 
mái"s -, comercia is. J amén irnos · 

. tentar. graba.rile- a calqueira que, · 
cuñs critérios de Galidade,. de in-

- .. · ter&s, jaga ou: ben música _galega 
. ou ~noutro sentido, que utilice o 

galego-como v-'ínculo. Tamén que
remos e'ditar discós de · p0emas,. 

~ 

~ 

coiiitos, edicións de tipo-lingü i'sti
ce, histór ico, d idác1 icG ... e astra 
libros, que· xa ternos un '§cibre1 

, . música en carteira . E par todo . 
· istó, xa se sabe. Axuda, ou ho·n_ 
salmos adiante" , 

' ~ Ruada" xa ten dous elíseos 
na rua, unha escolma de 7 anos 
de música galéga· e "O son. da 
Estrela escura", do novo ~r-upo · 
"Doa". Unha boa sai'da para un
ha editorial que tenciona ~acer · 
un traballo "Moi sérío , moi hon
rado e moi galega". E A NOSA . 

. }ERRA deséxa,lle a ''Ruada" un-J 
ha causa : utüro __ _ 

X. M'. GONZALEZ 
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O TEATRO NUCLEAR DA ·O.T~A.N. 
... ~ . . , 

DOMINGO PRIETO . 

O comunicado ven dicer 0 que segue: A OTAN vennos oferecendo un espectácuÍo teatral 'nu-
0 aumento da armas do' Pacto de Varsovia nos derra- , clea.r en forma de traxi7coinediá desde o. comenzo das .suas 

deiros anos, asi como a sua mell'oran frente ao manteni riien- actividades, éo ·fin éle impoñer a modernización das armas 
to estápél das forzas da OTAN tanto en calidade como en nucleares :estacionais nos países-europeos que fan .partedesta 
cantidade, creou un desquil íbrio. no "Teatro Núclear Euro-. organización. Nesta peza teatral asistimos a act9s diversifi
peo" {a expresión é da mesma OTAN: Long Range Theater cados,· farsantes uns, cómicos outros. e dramáticos · os máis. 
Nuclear Forces) e qe ai a dec¡sión seguinte·: - Presións, -o . fan~sma do ·~perigro ruso", declaraciqns guber-

Os mir,üstros deciden' modernizar as armas nudeares e - nametttais que · son unha burla demo.crática ..... :eis .O .panora
Todas as nacións (o subliñado é noso) ván participar nesta rila. Pois ben o derradeiro acto rematou mércores, 12 de de

.cembro,. en Bruxetas có. comunicado dinal dos ministros de modernización. A final idade desta decisión é, segundo· os· mi-
Defensa e Asuntos Exteriores dos países correspondentes. O 

nistros, -non vos riades que vai en sério- colaporar a crear · que antes era farse agora volvese traxédia. 
un has relacións mi 1 ita res está beis entre o Este e o Oeste e . 
13reparar ao mesmo tempo o proceso de cara a ·un desarma~ 
mento xeral entre os dous bloques. 

A LEI DO MAIS FORTE 

Os am~icanos e alemans, os máis fortes e máis directa
mente interesados no plan da OTAN parecen moi ledos co 
resultado da suntanza do mércores en Bruxelas. 

A pesar das reservas e oposicións de paises como Norue
ga, Dinamarca, Belx ica e Holanda, os americanos e alel'Y!ans · 
conseguiron impar o seu ponto de vista: fabricar 108 misi
les Persxhing 2-A para remprazar os Persching 1-A e 464 mi
siles 6LCM . 

O mercares, as Sh 30 da noite, Van Agt, o primeiro mi
nistro holandés. chega con presa ao Parlamento para presen
tar unha declaración. Naque! momento o ministro Albeda 
andaba a defender un proxecto de lei pero tivo que deixarl le 
o sitio ao primerio ministro. A notícia correuse deseguida 

e o parlamento, case valeiro, encheuse agora. O comunicado, 
l ido xusto antes de que o ministro holandés Scholten inter
vira na xuntanza da OTAN en Bruxelas, viña dicer que Ho
landa non aceptaba no seu chan as armas propostás p la. 
OTAN . Engadialle, asemade, unha apreciación persoal: se- -1S:lil 
gundo o min istro presidente, esta posición -que era a po- ": 
sición que Holanda adoptaba na xuntanza de Bruxelas- re
presentaba unha grán concesión aos dez "rebeldes·" e un e·
forzo personal considerábel para convencer ao VVD. As 
reaccións dos diputados foron "9 pior evitouse" para os ele¿ 
" rebeldes", e "por agora inaceptábel" para o VVD. 

Arredor dunha hora máis tarde chega o comunicado fi
nal da OTAN pero nengun diputado se precipitou a lelo por 
coidar coñecer a posición do Goberno holandés a través da 
declaración de Van Agt. 

Foron os periodistas quen primeiro constataron unha 
grande diferéncia, se non contradicións, entre as declaracións 
de V. Agt e o comunicado da OTAN. 

No comunicado da OTAN diciase que todas as naicións 
estaban de acordo coa modernización (esto é a produción 
de novas armas nucleares e a sua colocaicón nos diferentes 
países). 

Cando a notícia se espallou, os dez ainda estaban feste
xando o éxito acadado, segundo se desprendía da declaracion 
do primeiro ministro, _cos diputados da oposición. -Agora a 

situación - trocabase por completo: os dez "rebeldes" ·e a 
oposicón berraban .diante do escándalo mentres os VVD ce-
.lebraban, agora eles,· o seu éxito. · 

lAs re?postas do_Goberrio? f\11oi sirixeb, xa que para 
eles modernizaE1ón nada máis se refiere a produción-e non a , 
colocáción e en canto á colocación, Holanda présentara as 
su as reservas, e estas f igurnban en forma de notas., mantidas 
secretas, ao ccmunicado. 

Peste-· xeito, o goberno dunha das nacións máis agarra
das á- democrácia liberal, tomaba unha posición completa- · 
mente aposto á vontade da moioria do pobo e dos seus repre
sentantes no Parla.mento, os diputados, e a ambigüedade que 
a poalabra democrácia ten en galega foi aproveitada da· 
maneira máis sutil po,lo goberno holandés: o goberno do 

~ pobo volveuse en goberno do demo o que casa perfecta
.. rríente coa figura demoniaca de Van Agt. Un exemplo, só 

ún ~xemplo'. 

AS REACCIONS 00 ESTE 
. . 

A Alemañia democrática saUa ao paso 'e manifestaba, 
xoves, ·por boca de Honecker: "O 'Oeste- ven de -colocar 
novos misiles 'diante· mesmo das portas da Unión Soviética", . 
que antes _xa -tiña declarado que a decisión da OTAN ia ter 
".consecuéncias mo i graves". 

Pala sua banda, a axéncia de prensa soviética TASS anun
ci¡;iria que a decisión dá -OTAN botaba polo chan as bases pa
ra un acordo futuro-sobre recución de. armas nucleares, e en
gadia que este. era O - resultado de presións até descoñecídas, 
dos Estados Unidos-, Alemaña e 1 nglaterra, sobre das nacións 
pequenas, indicando tamén o perigo desta decisión para un
ha confrontación atómica. 

Polinia, Hungría, Bulgaria e ~ugoslavia tomaban posicións 
parellas. 

A IRRESPONSABILIDADE DOS EE.UU. 

Até agora o teatro _militarentrea Unión Soviética e máis 
os Estados Unidos tiña lugar en terreo extranxeiro; nen as 
armas sovieticas atinxian directamente a USA, nen as armas 
americanas, colocadas en Europa ou, noutros lados, atinx ian 
directamente á URSS. Mais pola nova decisión da OTAN, 
Norteamerica modificél esfe principio de base no seu própio 
beneficício, feito que vai provocar a conseguinte re.sposta 
xa que ningén poderia mgumentar que existe diferéncia entre 
que EE.UU. coloque~ar:.mas nucleares en Europa, capaces de · 
atinxir directamente á. URSS ou que, poñamos por caso, es~ 
ta colocasearmasnuclearescañacesdeatinxir aos EE.UU. no 
território cubano segundo parece, foi Sckmidt quen ·tivo a 
idea-da modernización, e .a idea foi ben aceptada polo Pen
tágono, ·sen reflexionar daban do nas consecuéricias, o que 
amosa unha grande irresponsabili.dade da sua banda. · 

¿Que será, que sentidndo de perto o fin do reinado 
imperialista reacciona sen ·tino nen xeito e prefire o suicídio 
á morte lenta? 
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/./Este ·vaise e. aquel vaise, 
e todos, todos se van: .. 
Gal/cía sin homes quedas 
.que te po.ídan trabal/ar ... " 

·o'azasete vóos Charter semanais, nun período que vai 
o 10 de xaneiro, e outros tantos, poida quemáis, d 

tran de volta, a inda que na grande maioria dos casos so 
aos nasos emigrantes espal lados por outros países. 

dunhas 40.000 persoas que aproveitan o descanto, ast 
de avión que lles fan as axéncias de viaxes, p 

' · Atrás quedan moitds días de loit9, de desacougo, 
señardá, e desamparo nacional, porque foi moito o , 

dalgún xeito había que ganarse a vida. "Levo cin 
porqueñon había cartas ... '' 

imeirc 
norm; 
seña t 
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tar á T 
posibil 
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Denantes. de pasar /pola porta 
que os -separa dos familiares, da 
mull er co filio no colo, "non me 
coñ eces?, son o teu pai", dos 
amigos , é requisito obligado 
cobrir un papel con todos os 
datos ·persona·is, os mesmos que 
figuran l"io pasaporte, · e dispo is 
quedar á espreita do equ ipax e. 
Unha espe ra intranquila, nervosa 
e farta. Unha vez pasados estos 
trámites, a porta áb rese pra 
quenes tiveron que ma rcha r un 
dia· porque eiqu( viv ir non se 
podia e porque o que habia non 
·era dabondo. Dando marcha at és 
ªº tempo, calquer se le~b ra de 
cando chegou a ho ra de arte fla r 
todo para marchar. A única 
compaña era unha maelta -e se 
cadra algunha referéncia dun 
lugar onde poder desenrola r 
·calqueira tipo de trabal lo . 
Normalmente, será a construc
ción, onde o emigrado traballa rá 
como albañil , rio ramo da 
hostelería ou algún tipo de 
laboüra tempora l. Unha vez que 
chega a asentar, coas dificultades 
óbvias que supón o illamento e o 
feito de ter que estar nun pa is 
cunhas caracteri'sticas claramen,
te diferenciadas do seu pais de 
orixe, que o levarán a traballar 
para aforrar e voltar con 
algunhos cartos no peto, tratará 
de que -outros familiares ou 
amigos, que esteñan _en análogas 
circunstáncias a cando il mar
chou, vaian tamén traballar . E 
ho~endi'a podense ver familias 
enteiras de galegas a traballar en 
Suiza, Francia, 1 nglaterra .... . O 
feito de que non , se chegue a 
unha total integración no país 
onde se viu obligado ir traballar 
vén dada porque o proceso 
interméio entre a perda da sua 
cultura e o intento de asimila
ción da , do país extranxeiro leva 
ao emigrado a padecer, nunha 
porcentaxe moi elevada, psicosis 
de t ipo delirante, persecutórios 
qu~ se agravan poi.o descoñece
mento que tén da · 1 ingua e de 
que se sinte marxioado e illado. 
· Nun Psiquiatrico de Xenebra, o. 
27,2 por . 100 de emigrados 
padecían este ~ipo de neuroses 
frente ao '4,8 por 100 · de 
internados suizos. E é curioso 
como á volta estes síntom.as 
de sapa.recen por completo e ·. 
dunha maneira n:ioi rapida . 

OS NENOS ... ESES 
OUTROS PROTAGONISTAS 

Por outra baflda, no caso dos 
filias,' cando o pai é o que 
emigra, éste veñ ocupar un lugar 

secundário na sua vida. 
de, o ·retraso escolar que 
mo i importante. E a est 
ción da sua persa 
aparece como máis in 
Padece tamén graves 
psicosomát icas, acrecent 
enureses (mexarse na ca 
noi tes). As alteracións 
as qu e a em igraci ón da 1 

nenos, nq n so io en cert 
de personal id ade (i n 
c;fepresión e ansiedad 

- baixo nivel ínte lectua 
que se aprecian di 
respecto doutros nenos 
no peso, sendo amb 
infer io res, e que se 
cando vive no med io ru 
caso, pódese decir que 
padece o "síndrome d 
emigrante" . 

A volta non se vai pr 
cabo de poucos anos, 
tempo, senón que terá 
bastante tempo para 
condició.ns favorá be is 
cameñte permitan o 
"Levo soio un ano en B 
antes xa est ive ra dez en 
e polo de ago ra n 
posil idades de voltar". 

NON TEMOS A QUEN 
QUEl~ARNOS 

Un caso curioso 
construido na sua total 
emigrantes · 'é _ o de 
provvincia de Ourense. 
,marchou hai máis de 
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para México. Eu nacín 
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quede.ime a estudar. L 
para México .. Oxe te 
fábrica de móleis infan 
acbntece neste pais ib 
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negocio ( hoteis, mulerias, casas 
de baño ... }. L' Primeiro mándan
che un permiso polo que tés de 
pagar unhas 300.000 mil pesetas . 
O dono do negócio onde vas 
traballar dache unha participa
ción". O verdadeiro problema, 
en todos os países que acollen a 
emigrados; e a falla duns 
organismos, dunhas institucións 
creadas para que en todo 
momento, e no caso de que se 
produza algún problema, ir 
tratar de atapar solucións. "Non 
ternos a quen queixa r nos". 
Algúns dos emigrantes chegan a 
facerse denos de periódicos, 
como é o caso de -Apolina r 
Vázquez, que conta hoxend ía no 
seu haber con dous xo rnais, o 
"So l de México" e "Esto". E o 
xefe do Comité 01 fmpico 
Mexicano tamén e outro galega, 
Mario Vázquez. Pero , "a repre
sión poi icial é moi forte. Os 
mexicanos pensan que !les irnos 
quitar o de seu, chámannos 
mortos de fa me". O pobo de 
Avión foi constru.ido, pouco a 

· pouco, polos mesmos emigrados. 
Veñen cunha frecuéncia de duas 
veces ao ano e votan incluso 
hastra un ano de vacacións. 
"Tantos cartas que veñen para 
Gal ícia, e vanse invertir tora. As 
carreteiras témolas qu-e facer nós 
·se é que as queremos ter. Hasta 
hai pouco tempo non habf a auga 
no pobo". E, tanto en México 
como en ca·lq~a outro pafs de 
emigrados, estes xúntanse . en , 
Centros Culturais, cicais para 
diste xeito manteren un pouco a 
éomunidade, e para non perder o 
contacto entre eles. (Que o 
sentimento naG'iónal , ~. moi 
forte. Os prG.blemas · fanse 
comuns, ·so'n -a ·e · tódos. -E ño 
fondo, o desexo .fu111damental é 
Voltar, voltar e. deixar atrás, 

o 
esquencido , o que os levou a ser 
emigicantes, a sair un día das suas 
casas, do seu .país, á precura de 
algo que dunha maneira ou de 
outra os puidera fornecer dun 
xeito de subsisténcia do que 
carecían. Est~s e ou'tros proble
mas mais son os que están a 
sofrir os nasos emigrantes 
debidos a ruina da pequena 

· explotación agraria, ao paro ... a 
un sinfín de causas que san·, 
única e exclusivamente, a verda_
deira razón, sempre obligada, da 
emigración·. 

Trátase esta carta do reflexo 
dúnha visión de alguén interesa
do pragmáticamente ·polos pro
blemas da emigración e dos 
emigrantes. Toda unha visión 
iñtuitiva de parte dos ·problemas 
do emigrante, singularmente 
desque decide volta r ao paf se se 
atopa nunha real id ad e moi 
concreta, que non co incide 
exactamente coa que el. deixou, 
e na que tén de refacer a sua • 
vida. Son uns consellos ... 

XOSEFINA L. CORRAL 

AO EMIGRANTE QUE 
OUER VOLTAR 

(parte 1) 

Querido amigo: 
Son moitos os motivos que tí 

tés pra vol tar, pero por riba de 

calqueira 0utro, é o dereito que 
'tés de facelo. 

Pódia que sintas un certo 
desacougo cando preparas o 
retorno, tendo en conta a 
lonxan(a da tua Terra e a falla 
dunha información programada 
e obx etiva por parte dos que 
teñen-a obriga de hadaren. · 

E tradición de moitos o 
faceren negocios á tua costa, 
seña vendéndoche un piso que 
acá non · hai quen o dea 
comprado porque é un roubo, 
ou ofrecéndoche _servicios que, 
baseados no "amor" ·ao emigran
te, lle reportan substanciosos 
beneficins ao .que chos ofrece. _ 

Pra te informares no estran
xeiro tés posibilidades de contac
to con algunhas centrais sindicais 
que- te poñeran · ao corrente de 
diversos aspectos da situación e 
das' tuas posibilidades, o mesm? 
que dos dereitos que poideras ter 
ao voltares. Xa que lago, e como 
prime ira medida, afil iate: nin-

. abusar 

. Con afil_iarte non terás resalto 
o teu problema, terás conseguido 
unha parte da información que 

· desexas. E. comenente, ou 
mellar, indispensábel, manteres 
contactos coas representacións 
d.o "Instituto Español de Emi-
gración". - · 

Tí haste preguntar ... lQué é o 
1 nstituto de Emigración? -.. Polo 
que me eu ente re i, -disque_ é un 
organismo autónomo, dependen-
-te· do Ministério de Traballo, que 
tén a abriga de te protexer no 
estranxeiro a nivel laboral, de te 
informar sobre o retorno, de che 
ofrecer becas de estudo para os 
teus tillos, e hastr~ me _dixeron 
que habf a un ha ax u da económi
ca ao retornado para candó 
valvas, do que xa me ehterar.ei 
como é para na _seguinte carta 
cho contar. 

peixando .de lado- o xuício 
sob re do mao ou bo que poida 
ter, de momento, é o ún'ico que 
tés a nivel oficial; - por tanto, 
como servicio público que 
pagamo~ todos, recomé'ndoche 
utilízalo . 

O - "Instituto Español' de 
Emigración" está representado a 
traveso das Agregadurías Labo
rais e Oficinas Laborais que a 
miudo se instalan en Consulados 
e. Embaixadas. · Acudides ás 
Agregadurias Laborais, e anque 
pareza mentira, despois do que 
vimos de expoñer,_ moitos saídes 
mal informados. E normal que te 
escoite decires "Prometéronme · 
que tiña dereito ~ ... e resulta que 
non é certo", a soluci6n é ben 
doada : que cho dean por escrito. 
Os Organismos Oficiais teñen a 
abriga de expediren copias 
cert ifi cadas dos feitos ou derei
tos que che pudieran correspon-

:- \'\~ 

ANOSA~, 101.i 'f-· 

Meio' cento de casas, cada quen co seu Mercedes, 
e a emigración a México dos de Avión. 

ci er e- que están contidos no 
Ordenamento Xürídico vixente . 

Ao tempo qlJe te tés 
informado das leis que pu id eran 
te · favorecer cando á volta teras 

·de pensar no teu futuro, pois os 
teus meirandes aforros posíbeis 
serán víctimas moi rápido dunha 
situación adiada polo desempre
go. -Sén flex ibel - nas -tu as ideas 
-sobre o que vas facer aquf, non 
terruganees en · tal ou cal 
negócio, · que pódia que foran 
moi rentabeis neutro tempo, 
cando tí emigraches, pero agora 
c':ambearon ilS causas. 

_ Non loites soio, senón en 
. grupo, asóciate con outros 

émigrantes ou ~ xente qu~- ~_on 
emigrara, pero ¡Jrocüra sempre 
-que os teus asociados teñan 
tánto que -perder coma ti; coque 
evitarás que te ~nganen a costa 
dos teus aforros. Está de máxima 
actualidade o cooperativismo, e 
tés nesto moitos benefícios: 

orientación na formación da 
empresa, préstar:nos individuais 
ou en grupo. a baixo interés, ' 

-reducción dos impostas, etc. 
lnfórmat~ desto en xeral no 
Ministerio de Traballo. 

Suscribete antes de voltares a 
un diario de alcance local de 
onde penses te estaheleceres; é 
unha inversión inmellorabel, 
país.que .por el te has enterar das 

- ofertas de traballo que haxa, 
notícias· sobre o índice de parn t 

- (cree algo máis do que digan), 
creación de polígonos indus
triais, etc. Se o que quere_s é un . 
neogcio propio, aténdelle aos 
traspasos, se por exemplo decote 
se ofrecen vi nte -cafeterías, pensa 
que é un negoCio de ruina, _e se 
éste era o teu proxecto, non o 
tentes. 

Descorífia_ das ofertas de 
. traballo da Prensa que prometen 

pcn riba das trinta · ~ cinco mil ' 
pesetas; se foran tan boas cóma ' 
prometen, non lles comprirf a se 
anuncia ren. 

E déixote de momento cos 
meus primeiros consellos, que 
teñen a intenc ión de te axudaren 
en todo o que poidas necesitar 
para cando valvas. Para- a semana 
que vén, aparte de che felicitar 

. as Pascuas, comentareiche como 
podes chegar a disfroitar dunha 
axuda económica que lles ofrece . 
o "Instituto de Emigración" aos , 
retornados. Mentras me entero '6-
máis polo. miudo- que poida, por
outros emigrantes que xa - a 
cobraron, desp(dome e agradézo-

. che , a oportunidade que me 
deGhes .de t e a.xudare . 

TITO 

FOTOS E 1 LUSTRACION: 
XURXO FERNANDEZ 
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CRITICA DO ESTATUTO DOS 
TRABAL~LA,DORES 

/ 

bel ·no túulo- lo Estacio -~dkado á negociaclÓn colectiva e á Ven de se aprobar polo Congreso dos Diputados, na 
Moncloa, o tan 1'desexado" Estatudo "det trabajador", dese- ' 
xado, por suposto, polo Gobemo d~ ~CD e por todo ca ... nto . 
artífice da democrácia burguesa opera no Estado .espanol. 

·' repr sentación dos trabal ladores. .,,,. 

l Dende a morte de Franco, escom~nzou unha etapa de 
'desestabilización a nivel laboral, p~ovocada fundamental
rpente pola desastro~a situación que a _clase tr~balladora . es
taba a atravesar e que, pouco e pouco, 1a para nba. . . 
' Foi as( como os sucesivos Gobernos .que precederon ao · 
actual (que preside Adolfo Suárez), incapaces de ciaren .un~, 
ha saída que solucionara o problema de cara á gale~ia ou p~
lo menos que o agachara, fixéronnos ver que a orixe .da si
tuación de áise da clase traballadora era a crise económica 
que o franquismo deixara en her.danza, e da .que 'eramos res-

.i ponsábeis todas as clases socia is . Pero aquí ninguén comun
gab13 con "rodas de . ..muiño", e nen siquera a esquerda espa-
ñola estaba conforme. E así chegou o ~oberno da UCD, 
que sí tivo capacidade de resposta a esta sit~ación, encami
ñando a partir daquela toda a poi ítica do Estado poi aviada 
"reconciliación nacional", o que supuña, por suposto, unha · 
"reconciliación das distintas clases sociais". · 

A este "convide" respostaron moi ben as alternativas 
españolistas, xa que esa política posibilitaba na práctica a 
entrada nunha democrácia tipo "occidental", que é o mes
mo que decir "democrácia burguesa". Foi así como esco
menzaron os pactos, os contactos entre o Goberno e os par
tido e centrais españolas, e en definitiva, como se empezou 
a consensa'r toda a poi ltica do Estado. . 

Pouco e pouco, como os Pactos Sociais, que compro
metían, por unha banda, ao Goberno, e facilitar a partici
pación das mentadas organizacións a nivel de "alta p·o1 íti
ca", e a estes partidos e centra is a non cuestionar o fondo 
da polltica que dende a Moncloa emanaba, tentando, xa 
que logo, lle poñen freo a todo tipo de movemento social 
que supuxera unha resposta contrária aos intereses do ca- () QUE ESTE ESTATUTO SIG.NIFICA PARA OS 
!fital. GALEGOS 
. Podemos, pois, decir que o xa aprobado Estatudo dos 

Traballadores é un dos obxetivos finais que todo o proceso Antes de nada, e para resumir, podemos decir que este 
hastra aquí mentado pretendía. Ou seña, que se o que que Estatuto dos Traballadores conleva varios obxetivos pol(i:í
P Goberno tencionou en todo momento foí homologar a si- cos: 
\uación democrática do Estado espoñ.ol á da Europa Occi- 1. Consolidar o poder do capital sobre a clase trcibal la-
dental, noh foí menos a pretensión das suas "comparsas" eje dora. 
axilizaren esta homologación, ai,nda que fora a costa de .tra- · 2. Garantizar a inamovil idade a nivel conflictivo, util i
cionar os intereses da clase traballadora cuns mec13nismos zando, entre outras argallada, os contratos eventuais, por 
','democráti'cos" (·campaña de .CC.00 . contra do Estatudo obra, temporeiros, 0 despido libre, etc ... 
dos traballadores do pasado 7 de Nada!). O que queda craro ' 3. Dinamitar ao pouco e pouco a peguena e meia em
é que este Estatuto, calificado "'da UCD", non é t~I, polo" \presa, empregando como mecanismos as limitacións, o mes
menos no fondo (anque si o seña formalmente). E digo que mo económicas que so ica is, dos seus traballadores. Para a 
non é tal "da UCD", poisque, como q\_Jeda dito, é aoque o - clase traballadorea galega esto vai traer gravísimas conse
proceso comparsado palas propios partidos parlamentários cue~cias, dado que este tipo de empresas son as que ocupan 
(presumíbelmente de esquerdas) e as centrais reformistas es- á rneirande parte dos nosos traballadores. 
pañolas, xunto coa própia UCD, permitiu chegar. Nada máis 4. Hebaixar o poder adquisitivo dos traballadores, en 
~e podía agardar de tal mamotreto, a ñon ser que eses seño- tanto ciue non estipula nada que mello~e a actual situación. 

1~res que falaron durante todas as eleccións (xerais e munici- Síguese sen aumentar os C:ritérios salar i¡:¡is que compoñen o 
pais e no. propio Referendum constituciorial), señan tan íg- conxunto do xornal- dun · obreiro, establecendo; ademáis, 
n0rantes que coidatan que "caian laranxas dun castiñeiro". cláusulas que permitirán a regresión de condicións socio-eco-

t ¿cómo se explica, senón, a actitude que perante os con- nómicas, hastra de agora máis ou menos favorábeis (cotiza
, lic~?s ·labo~ais mant~vero~ .(e mante.ñen) as centadas o_r~an}- ción dos impostas da Face_nda e Seguro Social dos ~rabal la
. actons, act1tude mo1to ma1s reformista na NosaTerra? . lCo- dores a cargo' dos empresarios, etc.). . 
dlQ se explican, senón, as manobras "autonomistas" levadas · · 5. o que é máis -importante, terita por t_odos os meios 
~dia_ntepolosmesmosseñores,destavez acompañadostamén · rematar ·. coa loita de clases, imprmíndolle unha dinámica 
polos partidos pseudonacionalistas? . . conciliaciG>nísta·, entreguistá e .conformista; Esto é veri f icá-
i 1 . 

1-

A i.:J elenda 
X. M. Acuñu 
Al ex andro 
Rafae l Alonso 
Abreu Bastos 
Saltar 
Blanco Casal 
Elvira Blanco 
Bro z 
Buciños 
M . Busto 
Caballero 
Carnaño Xestido 
Camesaña Cobelo 

-M. Jesús P. Carballo 
Luis Caruncho 

·· ARTISTAS áALEGOS 
PARTICIPÁl\ÍTES 

Lodeí ro Antón Patiño 
Reimundo_ Patiño Lu grt's Vadi l!o 
Au richu Pere ira Bias Louré~ 

Mantecón Pesquei1'a 

Ana Mart i' nez Xon n Piñeiro 

Xaqui'n Mari' n Prego 

Xulio Ma side Anton io Ouesada 
M. R. M · ldes Si lve r'o ivas 
Xu st o Morerl Rivas Brio nes 
8 . 'Moreir ~ Manolo Ruibal 
Monro y Migue'! Saco 

' Mo 1·ql,l echo Felipe Senén 
_)< oun O livei1 ci. Antón Sobra! 
En1 que 0 1 r1z Suárez lago 
Pacio · Alfonso Su casas 

Manue: T o rres 

/ á7q ue z Ql'auez 

Vi' o r Corral 
Alfo i so Ccst1 
Feli p _ Cr iado 
A . o, tas 
Dí ;: en tes 
be si de R . 
. Di'a-z Pardo 

Ei.ravel lci . 
Perfec to Esré 11ez 
Suso Fernánd e2 
Xurxo Ferná 11dez 
Elena-Gago 
A lfonso Galle_g) 
A rman do ,r;., 1erra 

"" ., '.6.' Con·secue.ñtemente co anterior, s9lienta un grande, 
· empeñó -en toao ·o Estatüdo de garanti zar qúe o clase traba
lladora galega· non adequ ira_ QOn so mente -conciéncia de ·cla
se, senón tamen conciencia nacional~· utili zando tanfo o títu
·lo ·antes ·hientado=-coma o .:referente aos capítulos dos PI a ns 
de ~-mpfe~o· e- Promoción e os do·Contráto de Traballó . Nes~ 

tes om ítese ·tota·1 mente toda medida ·que pu idera supoñer' a 
reación de pastos de traballo nunha nación tan pouc6 in-

. d 1strialiiada·como é a galega; omitindo todo o referente. á 
e tabil idade no emprego; promovionando co.ñtratos de tra

. b l.lo eventuais, que xa sabemos ao que nos vai levar en Ga
l ic ia (abuso nestes contratos, aumento do paro, perda de de
r i tos, encremento da emigración, etc). 

Por este viveiro, o Goberno ter.ita, ademáis, marx inar ás 
alternativas de clase nacionalistas que lle supoñan erguer a 
contradicción socia l e nacional enfrente das suas propias 
próp ias caras. Ou seña, rflarxinar ás centrais combativas, pa
trióticas e nacionalistas (sobar de todo, na Nosa Terra, a 
ING) , utilizando porcentaxes esixidos para as negociacións 
a nivel de representación, utilizando baremos iireais e que 
lle poñen ;pexas á entrada destas centrais en negociacións 
que poden ser importantes para conflictos e situacións deter-
minadas. · -

Velaí o ve'rdadeiro medo do Goberno e os seus aliados, 
o que a clase obreira galega se autoorganice nunha central 
propia, que atente contra intereses do capital e os monopo
lios, e que loite consecuentementé, conttra da explotación 
colonial que sofre a nación galega. Diste xeito, é efectiva
mente como homologan a democracia española á do resto 
de Europa occidental: á costa dos nosos intereses. Pero o 
·que resulta alarmente é que digan diste Estatudo que "é pro-
gresista", r:;oando todo o seu contido e articulado non dei
xa de ser unha recopilación da Lei de Contrato de Traballo 
do ano 44, da Lei de Relacions Laborais do 76, et.o Real-De
creto Lei de 4 de marzal do 77, e de toda canta norma, Dis
posición, Regamento, etc, coceu o Goberno de Franco e os 
posteriores gobernos do Estado español, pero engadíndo
lle unha variante xetal : se había algun artigo que favorecera 
mínimamente aos intereses dos traballadores, anulárono ou 
rebáixárono. Véxanse, por exemplo, os artigas adicados aos 
"dereitos e deberes dos trabal.ladores e dos empresários, ti
duado " De las pres~ripciones y sanciones de las trabajado-
res y los empresarios" . · 

Claro está iste Estatudo é a continuidade do contido da 
Consti tución española (e colonial), que todos os partidos e 
Centrais españolas aprobaron, é a continuidade do progra
mado no "Plan de Medidas Económicas a Medio Plazo" do 
Goberno, aprobado tamén pola práctica destes mesmos Par
tidos e Centrais, ·é a continuidade dos Pactos Social que, de 
costas á clase traballadora, teñen feíto istas organizacións co 
Goberno. 

Está, en definitiva, claro, que o Estatuto de los Traba
jadores "de la UCD" é o filo do Partido do Goberno, pero 
os que ternos claro "onde se cace a poi ltica neste Estado" 
sabemos ben que tamén tén padriños, -e istes teñen nome e 
ap li cios . . · iQue se · dean por aludidos!. Pero que se ateñan 
tamén ás consecuéncias, porque os trabal !adores Qél;legos te- . 
mos ag~ante, pero ás veces ... estoupamos. 

ENüURENSE 

DO 22 DE NADAL 
AO 19 DE XANEIRO 
DO 1980 
NO LICEO 
RECREATIVO 
OURENSANO 
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XosJ L. Labandéira 

A tarde do pasado 13 de Na
dal estivo salpicada de intentos 
·de maniféstación protagonizados 
por milleitros de estudantes que 
protestaban en contra do Poxec
to de Lei de Autonamia Univer_,. 
sitária, coñecido pupularmente 
como "O EstatutoUniversitário" 

1 e contra do Estatuto de Atocha' 
e un fato dos disoltos dirixias~ 
d~ cara a co11centración que, ali 
moi perto, se manifestaba en con: 
tra do outro Estatudo, o do Tra
ballador. Eran as primeira horas 
da noite; o grupo que vimos fa. 
lando enfréntase coas dotacións 
de varios· "jeeps" da Policía, · e 
morren dous estudantes, Emili 
Martínez e José Luis Montañés. 

A R EVOL TA ESTUDANTI L . 
Na primena semana do Nada!, 

ecos ecos, un pouco imprecisos, 
dos sucesos das Universidades de 
Santiago e Valéncia, e co ensino 
meio xa case paralizado en con
tra do Estatuto de Centros Do
centes, celébranse as primeiras 
asamb leas nos centros das tres 
Universidades madriliñas, €' xa 
nesa primeira semana escomenza-
ron paros e manifestacións eñ . 
contra do proxecto de Lei de Au
tonom ia Universitaria, que se pre
sentara nas Cortes o 23 de San
tos. Era un proxecto pouco co
ñecido, pero pouco e pouco, van 
saindo carteis e panfletos que ex
plican os pontos que poaen resu l
tar máis nocivos para o estudan
tado; e asi, a oposición x ira des~ 
de o primeiro momento en con
tra das tasas e máis da selectiv i
.dade, que se pensa se van ver in
crementadas. 
. A semana do 10 ao 16, nace 
coa. actividade academ ica case 
prácticamente paralizada, e coc.i 
centralización de· actividades en 
Coordinadoras que se · encargan 
de· artellaren o movimento de 
opox ición á Lei en cada Univer
sidade. Estas Coordinadoras con
seguen q_ue xoves 13 pola r:nañá 
se autorice unha manifestación, 
na que se xunta, ainda non sen~ 
do moi doado o un facer cálcu
los,· máis de 50.bOO. estudantes. 
Decorre ésta na 'máis ·absoluta 
normalidad, ai'htfa que ao seu re
mate hoube·rári!guns inci~entes · 
e.1 arrestados. Na tarde dese mes~ 
mo diá, tras .da disolución . pola 
Policía de vários novos intentos 
de manifestación, prodÚcíro'nse 
os dous mortos, ·así c::omó cen
tos de arrestados, do que polo,.: 
rnenos 1 15 ingresaron ·en pris.ión. 

Lbgo viria a confución, máis 
OU. menos orquestada OU bUSCpda·. 
en cimas esferas; desde _o poder, 

porque este movimento non esta_.. 
ba controlado por ningun dos 
grupos de oposición "clásicos", é· 
desde os meios de comunicación 
oue, case ·sen exceoción rodea~ 
ron desde o comenzp os feítos 
do dia 13 dun "halo de misterio"·, 
teimando por sobrancearem por 
exemplo, Q feito de· que un dos 
mortos levara cartas nun ~acuto,. 
qu~ procedían, segundo se clare
xou pouco despois, do <;obro de 
recibos da empresa para a- que 
traballaba. Lago virian tam.én as 
contradicitórias notas do Gober
no" Civil , que no princípio decla
rou que as . martes fo ron causa
das polos policias en defensa pró
pria, cando tiraban -üros "de in
timidación ao ar". Ago ra , segun
do os informes das 'autópsias; 
parece que realmentos os dispa
ms mortais non puider.on sair 
dos poli ciasdo "jeep" "ata-cado", 
como afirmara tamén o Min-iste
rio .do Interior ,lbáñez Freire, no 
decurso dunha intervención ante 
o Pleno do Congreso que os seus 
próprios corre! ix ionários Cé 1 if ica
ron de "desafortunada". 

UN PROXECTO DE LEI CON 
PQNTOS CONFLITIVOS 

A oposición do estud~ntado 
ªº proxecto de Lei, qUEl non é o . 
mesmo que no seu dia defendeu 
o Ministro de Universidades e 
1 nvestigación, o socialdemócrata 
Conzález Seara, diante do Con
sello de Ministros, senón lixei
ramente modificado antes de o 
presentar ás Cortes · poi as pre
sións dos sectores cató! icos da 
l:JCD e máis do Opus, baséase 
nos pontos que se reafiren á posi
bi 1 idade de que o Estado finán
cia , con G;argo aos presupostos xe
ra is, Universidades pr·ivadas, e que 
a invest igación a fináncien entes 
privados, xa que o -Estaqo_ non se . 
compromete a facelo, asf c~mo 
que as tasas teñen de . cobrir q 
coste real da cada posto , cous·a 
que estabelece'ria. unha rigorosa . 

·, select ividade económiCa. Oui ros 
pontos do proxeetó que taméh 
son causa · de polémica son os re
feridos ao estaoelecemerh o do · 
,, numerus clausus" .. e ªº fuocio
namento . da instituéión, que s~: 
califica de anti-democrático, xa · 
que lle dá todo o sea. confrol ad 
Estado. en última intáncia e aos 
doutores en primeira, xa que 
contarían cun 6'0 por cento co-

, mo · f.níriimo '- dos fu.turas claus-
tros. ., . · 

E,a protesta -foise espal laQdo a 
nivel do Estado, e-,o Ministério 
parece estar disposto a discu~iren 

· o proxecto cgas partes interesa
das antes de o p·¡asar ás cariles par
lamentárías~.- , 

. -· 
.. Maria Marfé' Marfa( ·: 

. 0-pa'sa~o domingo, di~ 16, ti- . 
· vo rugar en B~rcelona-a asamblea 
constituinte deste .MQvimento da

·'.Esquerra d'Alliberam'nt Naci·onal 
'do .qtie .xá temas dado notíclas en 

. . crón'icas ·aqteriqres e que se cha
man Nacionalistes de Esquerra. 

··un proxecto que naceu ·dun re
. .-du.Cido _nú.mero de --ititeleétuai.s, 

;. cún obxectivo eleitoral e cun 
,,_.... contido· dabondo ·ambiguo,-foise 

, cl¡1rificando -paulatinamente até 
chegar ao manifesto que.se apro- ~ 
bou no trascurso do acto de cons
titución _e· qúe ven sttpoñer'_unha . 
définición clara na liña . de cons- , -
truir'_ ~n móvi'mentoJ 'qÚe loite 

· contra dá doble opr~sión que pa
decen os trabaltadores e as cla
ses p.opu'lares d~ Cátalunya. <{en
tro , do marco dos:. Países Cata-
láns''. '- ·- . 

Non é alleo a esta clarificación 
o apoio e o traballo que mo·f f]Xir 
ña le aportaron o sector comu"nis
ta d 'All iberaá1ent Nacional (Co
lectivos -ComuFi~stas fle Catalun
ya, PSAN,- sectores esc_indidos do 
BEAN e outro~ grupos e perso¡::¡s 
independentes). O movimenro 
que agrama - que diso se t r:ata 
e non dunha sinxéla Cándi.da- ·, 

tura-:- conseguiu agfutinar nun 
m es de existéncia oficiosa perto 
dun milleiro _e m'eio-· de .. perso¡::is e 

. se preve un crecímento importan
te de -·aqui as eleici6n ao Parlá
ment. Ha i-que dicer que o Front 
N-acional de Catalunya decidi use. 
tamén a darlle o seu apoio, e hai
q'ue déstacar este "feito porque é 
a primeira vez que esta forma
ción poi ítica, que represer}ta o 
que poderiamos · chamar o sector ' 
histórico .do independdntismo: 
abandona o seu seguidismo das 
forzas implicadas · na . reforma 
(Conv¡:rgenci.a Dcmo" r¿1 ica de 
C9ta lunya e EsqÚerra .Fiepública- · 

- \ 

~ase vin:te anos após L.eizaola 
xurar o· se.u cargo como sucesor 
de José Antonio" Agirre na Presi- ~ 
déncia do Goberno Vasco no · 
E~' ílio - un .. ·,28 de mgrzo dé 

.1960- ven de poñerlle . fin ,a e.s-
ta lexitimidade histórica no cam-

. po de_fútbol de San Mam_és. Este · 
acto de rnoiiedumes, ao ·que r;ion 
asistiron representant~s dos de
májs partidos., agás EIA e familia-
· res de presos de ETA (p-m) par~. 
p-ediren a amnistía, pon de· mani
festo outra vez máis as diferéncias 
no panorama polítlco vasco. pero 
aparece ªº tempo como expre- ' 
sión de. que o PNV está deéidido. 
a ser un partido para "gobernar'" 
en ·Euskadi. · 

· -As d iferén~ias entre · o sector 
fntegrista ·,do PNV e o encabeza
d o por ~rzailus non teñen rema
tado.,, noíl' obstante, coa visita de 
Leiza0.la. ·Pon unha banda, o Biz
kai Buru Batzar (mtJximo orga" 
nismo -do PNV en Bizk'aia) non_· 
acepta a "represehtatividade ate-

- '.nuada;, ,_ ou xesa , segundo o"nú
. mero ·de afi li ados, dictada polo 
.Tribunal Supremo do PNV. O 
BBS, usando a fórm.ula foral,. ten . 
mahitestado "obedecer pero non 
cumprir" esa normativa. Q en-
frentamento ciase taméfl nas elei-

1 • • ~-

.ria de~ Catarunya). · 
Este foito · hai que explí1..,a lo 

non só polo cámbio re.~ente na 
dirección deste Partido sen6n ta
mén .porque· se teñen con?(ugado 
unha chea de factores, que fan ver 
a necesidade obxectiva de sornar 
esforzos e ao tempó, qu{z.ás por 
primeira vez, vese· como pos1~bel 
dita unidadé arredor _dunha al
ternat_iva cribe!. O feitb de que 
o re_mate aa · Dictadura, ·a Esque
rra d 'Alliber~ment Nadonal non · 
aparec~ra aos olios dun ami o sec
ta~ como unha alternativa real 
-aos par_tidos do consenso porodu-

.'"" x.o _. .rl.wmerosas vacilacións poi ífi
, cas en sec tores relativamente am
. plos ~d~ -e_vol·ucionar cara a posi-
cioñ~ ~ eJaramente de ·ruptura . ,,. ' -

AS~-ELECC_IONS AO PAR'LA
ME~T._ 

. A persp'ectiva das eleicións"ao 
Parla.ment, sen ser o obxectivo · 
principal -de Nacionalistas de _Es-

, querra, x.ugou e pode seguir a xo
.gar. un papel importanté como di-

• narríizador do :_Movimento ~ na 
agl!Jttnaqión dBstes sectores espe
cialménte · ensibil izados tras o 
procesó estaWtário . 

· Circo pontos básicos son os 
que asumen Nacionalistas de Es-
querra no. seu Mani fiesta : ~ . 
· 1. A afirmación do d ireito de 

·autodeterminaci-ón (incluido 6 di- , 
reito á independéncia), · a qefen
sa ·do marco nacioñal dos Países ' 

· - Catalans e e¡ conquista da _plena 
· sobE!~ania nacioanl do pobo cata

lán . 
· 2_ O p lantexamento dunha al 

ternativa popular e _nacional á cri 
- se. cap1ta l ista e a defensa ,- por 
-. tarito : das ·esi (<éncias económicas, 

socia is e de 1 iberac[ón. do pobo 
trabaHador, cla rliu l l·er e dos · 
01Jtros sectores opr(,mido.s, n:iar-

:ció ns de i o candidatos para o 
vindeiro BBB . En zona's rurais co-

. mo Santu r:tze, é o parlamentárlo · 
X.avíer Arza llus. c'ompre sal ien
tar, asemade, a posibilidade clun 
acordo en base a unha reestruc- . 
turación no partido e o retoñe- , 
cemento do labor o mesmo dos 
parlamentários como do - resto 
dos: pol(ticos· do partido, que es-

- tarían a apoiar neste momento á 
líña sabiniana. · 

NON AO REFEREN!JO 

,,., Após se ter rexeitado no seu
dia , "por detectQ de ·fo rma", e 
adiada duas veces, a moción pre
sentada por Mi kel Sora u len, de 
Euskádiko ~skérra, e,Jesús Gasa-

xinados no camiño cara. o 
socialismo: 
- ;3.· .A realización dwnna _ppl íti-

, ca· el e;! ruptura cara o novo sist~ma 
,,polít ico e_ social ihstau'rado _pala 
~eforma com<;? u_nica yia para al
canzar éstes Óbxétivos. Unba po
i ítica contrária ao con~énsó, as 

deni.'1ncjas e -a sumisión dos jn~e-

reses dos· traballa.dores á pgl íti
ca do capital, da poi ítica catalá
na a política estatal, :que !evou o 
desencanto.e as movili zacions po-
pulares. · · 

·4 .. A confluéncia dos sectpres 
populares hun movimento deba
se unitário, asambleár io .e repre
sentat ivo que dea forzas· a esta 
.poi ítica de liberación soc)~I e na-
cional. . . · 

. 5. A coordináciqn .. e as sol ida
ridade ·activa, especialryiente na 

· loita antirepresiva con todos os 
'. pobos que . loi tan pala sua ·liber·a
ción. ' · 
·· Coa adesión do Front Nacio

ñal d~ Catalunya ecos IPC como 
observadores só perma_nece clara

. mente a ~ marxen o que queda do 
~ BEAN, :dentro dó cal .se .atopan o 
~ BCT e X ir inachs, que parecen dis

postos a an t ipoñer os seus intere-
ses personal istas · á consecución 
dunha verdadeira t,inidade a través 
das. asambleas de base tal como 
aceptaron as outras organizacións 
poi íticas. 

Cabe esperar q1:Je en última 
instancia abondonen a actitude -
int1·ansixénte de propoñer a dis
xuntiva drást ica entre un pacto 
eleitoral nas al-turas sóbor do-s lu
gares nas 1 istas ou .a formadón 
d~utra candi datura paralela 'ao 
Pa rlarnent de Catalunya, nun mo-

. mento no que esta segunda deci
siqn r~su l taria ·sen dúb-ida conJu
sionista e con tocia proba! idade 

jús, do P.TE·, •sobre o referénclo 
é·n _N-afarroa, tense rexeitado rior 
4 votos á contra de. UCO .e UPN 
e cluas absten'cións (P$0Ee E.KA), 
enfre171te dos catro votos do PNV : 

· Herri· Batasuna e a coalición 
AMAIUR. A moción, apoiada ta
mén . por PéE ... e ESEI decidíse 
sobre a celebración ou ,non do. 
referéndo no que os-riafarms vo
tasen 8 sua incorporac ión ou non .. 
ás institucións autonómicas do 

. País Vaco. Curiosamente, nen
gunha das forzas que votaron a 
prql estaban dacordo en ser éste 

./ o momento acaído para a presen- · 
tación da moción .. Nen sequera o 
grupo AMAI U R, que a través do 
seu e'x-p ortélVOZ, Mikel So rau len, 
presentara no seu d ia. -Neste mo
mento, ese grupo designara ao 
par lamentario de Aezkuá, Pedro 
Arena _coma portavoz, que pasa-· 

-- ra a defender a análise realizada 
·. por Herri Batasuna._A inter¡.::,reta

ción de Herri -Batasuna · veu por · 
boca do seu portav_oz, rnaki .Alde
k9a, a posteriori do rexe,itamen
to da mocrón. Rara el, o r-esu Ita
do era o que se ág.ardaba, e o "si'" 
do seu grupo non era pola i'nte
gración de Nafarroa no CGV, se~ 
nón un -"sí" a Nafarrna en fau;
kplherría, "a ese futLjro Estado 
vasco indepenclente ciur se ha 
chamar Euskadi " . 



PORTUGAL-

A ·coNSTITUC.IO·N ·:E,N PERIG_O?·.· . . . .. . .. . . . . 

Antonio Pereira Dasilva e . Cesar 
de Sousa 

Certamente o grande perde
dor das eleic iós municipais -pa
ra as autarquías locais- celebra
das este domingo pasado foi o 
PS de Soares, pois pola sua in
capac idade para gobernar cando 
o pudo facer coa apoiatur:a do 
PCP e a imposición da socialde
mocrácia de concorrer soío ás 
élei cións·, foi privado. dunha gran: 

de cantidade de votos por parte 
ria poboación votante, votos que 
foron apañados quer pola'•cJirei- ' 
ta reformista que interesa neste 
momento ao cap italismo mundial 
e europeu, representada pola 
Al ianc;:a Democrática quer poi a 
esquerda representada pala Aliari
c;:a do Pavo Unido (APU) consti
tuida polo PCP,· MDP/CDE·. 

Esta perda de . votos posibel
mente abrigará ao PS a reconsi
derar a sua posición non al iancis
ta e ·de actuación poi lti ca isolada 

. se ben é de supor que polos ·¡~te~ 
res~s que representa chegará máis 
ben a un acordo co PSD do que 
co PCP. 

PortÚgal tiña duas poi (t icas a 
escoller, unha dirixida cara a Eu
ropa ·-o capitalismo ocidental-, 

· ao que foi predirixidb o país por 
mor da poi ítica levada a termo 
por Soares e os gobernos· últimos, 
incluidos o tecnocrático de Da
costa e o transitório de Lourdes · 
Pintássilgo, hipotecado esa pola 

. poi ltica anterior, e a representa
da pon unha 1 iña de ape,rtura ca
ra as antigas · colónias portugue
sas-e os países do "Terceiro Mun
do", cos que Cunhal mariten boas 

1 

relac ións ao ter conex ións comer
ciai_s e d~ axuda por parte da 
U RSS nesa área. 

O PS foi a vítima da manobra 
do Presidente da República nas 

eleicións antecipadas que ainda 
senda .. polo · temp9 dun ano, van 
predetermii::iar o futuro el ·Portu
gal e. da nosa Constitución poi í-ti
ca, . unha das máis progresistas.da . 
Europa.' Da Formalización e cem
solidadición da AD de SA Car
neiro e os seus compañeiros d~ · 

i viaxe neste ano, da posición da 
esquerda unida ou ·non · como 
oposición frontal; :van depender 
con moitó os' resultados das pró~ 
ximas eleicións · prev'istas pola 

cam~nte representaba -o PSOE 
na España declarábase- ao rner:ios · 
xa non marxista e si socialdemo
crático- e o seu "Olé, -ol~, ·o pa
vo vai votar e ·o PS vai ganhar". 
tan ambiguo e de confusión pre-

meditada, non deu votos a· Soa
res. Non va reu ab PS atacar: mes
mo' AD como slmbolq dí'.!·· ord~ e '. 
da direita; · apoirar as propostas 
dunha ,. primeiro-min.istra, .a Pin
tassil:gó, que . se permitiu · facer 
propaganda nas vísporas pro-PS, 
cando as· xerais, avisar de- que 
coa AD aparecería o. .. reacciona
r.lsmd .. e ~tamén a :"p.ervers"ion 'ter 
tal itaria"·. dQ PCP '·chiscar o olio 
aos. empresários no entanto, fir
man co Fondo . Monetário 1 nter
nacionar empréstamos impc:irtaf'l-· 
tes fnentres, 1 igar o sector empre-· 
sarial' do próprio Estado ao capi-

. tal internacional en detrimento · 
do sector portugues qu.e repre
senta. a burguesía_nac:íona-1, xogar .;. 
~pórtantó, nun sistema h fbrido-.e'" 
incoerente, esquecer a catástrofe 
financeira do sector público, non 

C~hstitución para 1980. O tem-

. _Jalar dos défiees reái_s dos Presu- · 
posta;; (Or<;:amento) do Estado, 
dicer que se lanza un Servizo Na- . 
cional da Saúde, etc. sempre di
cidno que non se podía trocar o 
sistema previsto na Constituición, 
cando xa de feíto se e.staba a con
tradicer coas· opera.cións feita·s ~o 

P? dun ano non é nada para un 
goberno pois difícilmente come; 
terá erras graves e si é tempo da
bondo para cónsolidar unha alter
nativa .democrática formal ·de cor- ~-
te europeo. Portugal ' f.icará, após 
destas eleicións, dentro da órbita 
europea, mesmo ' a direita refor
mista de AD . non reforme tan 
pronto poid_a a Constitucion, úni- , 
co impedimento de momento ·pa-
ra . lev(lr a termo unha ·planifica
ción ·da ecohomla de Íibre mer- . 
cado. · · 

O feíto de que AD _ teña. a 
maioria no Parlameoto (Assem
bleia. Nacional) absoluta de 3 lu-'· 
gares e relativa de_ 6 lugares, 1 '~R 1 

municípios (PS e APU repárten
se os-- 109 restantes) significa que . 
a direita reformista vai rexer os 
destinos de· Portugal sen grandes· 
complicacións co apoio e axuda 
do .capitalismo e as suas ideolo
xías (monopólios e multinácio7 
náis/ socialdemocrácia e ·demo
cráda-cristiá) .. · 

Pór iso a actuación e derrota 
do PS que se ollaba vir· non per- · 
m.ete alviscar car.a ao futuro un
ha . política moi diferenciada-, O 
PS xogou na ambiguidade apo's
ta, AD non precisará desa ambi
guidade ,.,.en ·a poi dos ·intereses 
que representa. Así, 6 PS paga a 
sua polítiCa incoerente e inconse
·cuente co sociali smo que teori-

ute-
Canfecc.ions 

Xesús Abad Eim 
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FMI e coa CEE e mesmo empre- -
sas multinaci_onáis reprnsentadas 
e_n Por:tugal ou dufse~t;o público. 
Soares foi hábil mafabarista ~ da 
ambiguidade; Sa Carneiro non 
precisará do confusionismo e da 
ambiguidade. AD, trtt:Jnfadora 
por , desÍgfliSO ~do grande capital, 
ten xa as mans. libres, quer di
cerse, te_n -as mans. dadas desde 
xa co neocapital.ismo europeo e. 
mundial. Portugal e c;on Eil a Pe
ni'nsu la 1 bérica vol ta ao tobo do 
capi'tal europeu e mundial. Portu
gal perdeu a posibilídade dunha 
,escolla 1 ibre cara_opcións que non 
despreciará ·o valor das alia·nzas 

.económicas e comerciáis coas ex
colónias e os países do "Terceiro 
Mund:O"; perdiu a oportunidade 
de manter ·o modeló dunha socie
dáde democrática sen clases co
mo preconiza a nasa Constituí- . 
ción 25 de aqril, pola irresporisa-. 
bilidade dun PS, agora .xustamen-
te perdedor. -· · 

A esquerda unida aínda pode
ría térHar voltar as ·aguas ao rego, 
más -o PS recusará de novo, hipo-

. tecando a nosa soberan ia e a na
sa identidade nacional, xa en 
rnans dúnha AD que se declara 
desde- xa refqt:rnista e proeuro-. 
pe.ista . · . ' · 

Dondevai ·a 25 de abril2 · 

i~i~rQRA J4t . b 
...,., 

A VIAXE REAL 
, A. .. GtJINEA, 

. RAUL 'FR.EIRE 

A visita realr:zacia polos. reis españois á Guinea; amáis de ter. · 
un carácter ·simbólico, sinala a consagración do neocolonialis
mo nese Estado afiicano. 

... 

. , ~ derro~amento de Francisco Macias polo golpe militar que 
d1rrx 1u o actual presidente, Teodoro Obiang Nguema, deulle re-

. mate a un. réxime dictatorial e personalista, pro cada vez máis 
alonxado dos presupostos e intereses do im·perialismo. A cha
mada pola Prensa "Campaña antiespañola" de Macias era unha 
manifestación do· rexeitamento do colonialismo e do interven
cionismo económico e poi ítico español. 

Ail lado o réx ime, e cun país a cada vol ta máis depaupera
do, e;o. a~ulagado n? terror, ér~lle o intre tal ao imperialismo pa
r~ el1m1~alo e abmlle paso aun no'4) sistema, acorde coa poi!- · 
tLCa occidental . de cara a A frica de potenciar e soster -cos 
meios que señan precisos- gobernos sólidos e estábeis, a fin 
de lle facer frente con éxito ao movemento revolucionário e l i
b~rtador que se espalla polo Continente; e máis á pantasma da 
"influencia soviético-cubana", ou seña, ao proceso de construc
ción do socilismo en moitos pai'ses africanos, co apoio lóxico 
do bloque socialista. -

E qui' aparece en escea a actuación española. Tamén neste 
caso, coma noutros de Africa, é a ex-potenc ia colonial o axen
te e interrnediário imperialista no golpe de estado e actuacións 
-posteriores; é as( como o Estado español vai.ser o eleménto prin
cipal na "reconstrucción nacional" da Guinea Ecuatorial. O neo
co+onialismo asenta firmemente no país -moi rico en matérias 
primas- e os val~xes "occidentais e ·hispánicos" fican salvados. 

A viaxe real, con esta perspectiva -e moi louvada por to
dos ?S "cnass media" españois- vaille dar o avqj. -ao máis al-

, to nivel- ao proceso que se encetou xa con métodos "a la es
pañola": relevo sen traumas, sen represións, reconvertindo o 
vello aparell_o. Pro, de todos xeitos, van ser os militares os que 
go?erne~ · ? pqís, para evitar sustos: os partidos políticos va·n se
guir pro1bJdos; aparte, o Est.ado español vaise "volcar" a todos 

· os niveis: político, económico e militar, para asentar a sistema 
· neocolonial qu~ tan bos benefícios vai procurar (lembrar so
mente, a via de exemplo, os acordos de pesca en augas guinea
nas). E' de fieto; vánselles dar facilidades aos técnicos cualifica
dos (médicos, ensinantes ... ) españois que queirari ir facer "la-
bou.ra civilizadora" aló (gastos pagos, ingresos en contas ·corren
tes aqu (, etc) e, tamén como exemplo ben perta nosa, vá

1
nse 

m~ndar ª. Guinea as rotativas xornal "El Pueblo Gallego". 
·o rec1bemento. aos reis vai adquirir nestes momentos ares 

de op.ret: recepción .co canto, por grupos de nenos do "Cara 
ar Sol", comparanza corno entes nefast9s; en discu~sos do te
_nente coronel Nguema, dos dot.Js Franciscos: Francisco Franco 
e Francisco Maci_as, e·, qué pouca gracia lle fixo ao Goberrio es
pañol, a ine.sperada petición guineana de que España se fixera 
cargo durante cinco ano~ do presuposto xer~I do Estado gu_inea
no, 9mén das· referen~ias seguido ao ."noso rei", "Nai Patrie:( 
"Hispanidad" · e ,"Trato prefereAcial ao Estado español", "No~ . 
sas relacións especiais" : etc. do xefe do Estado gu_ineano. Todo· 
un caclro neocolonial e dun estilo tan íntimo::. . J 
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·.,;·c"{z()S »CAMPEONATOS· DE 'CAZ.A 

. Unhé3 vez máis en plena tem
po de caza, unha vez ·máis con: 
cursos e· campeonatos de caza, e 
unha vez ·máis trapalladas e in
fraccións. Alá nos fornas ao cam-~ 
peonato -provincial 'de caza que 
se CE,Jlebrou na ¡;>rovinda da _Coni~ -
ña, que segun nos informaron .se_: 
ri'a en terreas l•bres, palas altas· 
terras de Mazaricos. · 

Logo de pasalas puñeteíras na 
estrada pola brétenia mañancei.ra, 
chegamos á Santa Comba, lugar 
de cita, cun frío de mil demos. ·E 
ainda que alí era o lugar de xun
tanza ("na gasolinera", díxeron), 
á hora sinalda non había ináís co 
un _coche. B~ixamos preguntar
lles e díxeron que eJes viñan aó 
mesmo, e que non sabían por que 
non había máis xente. ¿Haberia 
outra gasolineira?. Preguntámos
lle a un vello e dixo que non, que 
aquela era a única . Tiña que ser 
al í, pro, (e o resto dos partici
pantes?. lE os organizadores? . 
tEmpezábamos ben, e o frío apre
taba. Apareceu outro coche e 
detrás outro, é outro máis e eran 
as oito .e meia. Os cazadores sa
caron aos cans estirar as patas e 
frotando as mans empezaron a 
'falar uns cos outros, que quen 
ganará, que se aos campeonatos 
estataís van sempre os mesmos 
("non seí como 'se apañan") ; que . 
se estes sitios onde se celebran os 
carnpeonatos. había que conoce
.los con .anterloridade, pois hai 
xefilte que xa os conoce e así ten 

· ventaxa pos sabe onde buscar as 
pezas e de esa mane ira . non haí 
ígualdade para todos, que sempre 
se avisa a última hora, que si non 
chegan as 1 icéncias federativas a 
pesaren de estar-sol icitéildas desde 
fai tempo ... menos mal que a dis
cusión quenta un pouco o corpo. 
- Este non e un concurso repre
sentativo, pois ven un fu lano cm- · 
xo cun can rabelo, caza tres coe-

· .~ . O_:_ SEtf''t{iB·ct 
,¡ t' ~-. 

'-..~ . -

llOS ·e ihala!, xa ternos campeón, 
-e lago '7ai a Sal·amanca o:t:i .onde 
seña e ¿que fai al í? . . Ademáis ti

~ Ba _que- ser un sitio onde houbera 
. -éG!za;_-porque senón vai haber que 
tirar] le -ás pegas. , -

· _: Cla-ro, e ¿ond.e ha.i caza? · 
"".·~ =-=-:·Oüé.'. sei eu, nun cciuto socJaL .: 

-,.. 'Sqfiótaronse tres, pro, nada · 
~ ¿.E lago pi-a que serve a ·Fede_: 

. \, 

r¡:ición, eh? ¿pra que_ sirves~ non 
se move par.a un asunto corna ·es
te, que é L!n campeonato? 
..:.... E que pasa C-o campeonato" re
x ional "? lünde vai ser? · 
- Eu .non cho sei 
- ¿como que"non o sabes?.-Sá-
belo ben, Carballo; _que xa s~i que 
foches por al í. · ., 
- Non me 1 ies. Sei que é en Ou-
rense pro non onde. · 

- Bueno, bueno. Aquí xa van 
sendo horas de facer as causas 
ben. 

· E cunhas e as outras, a eso das 
nove. e media pasadas chegamDs ,_ 
ao ponto de partida dos concur
santes. Bastante tarde, por. certo, 
pois como ademáis-· era terreo li
bre, xa andaban por al Loutros ca-· 
zadores, xa se tirara algún tiro, 
xa se pisaran os rastrus etc; fíxv
se o reparto de cazado.res co seu 
"xuez" e tirou.se ·a tiro de ·comen
zo: ','As duas e cúarto aquí, e que. 
haxa sorte para todos" . -

Q. balance da x ornada foi múl
tiñle. Atendan, que non tén re
gugallo. 

1) Pudemos constatar q1,1e a 
caza nos terreo.s 1 ibres- vai a pou-· 
ca: o campeón pillou duas perdi
ces , logo de ser eliminado outr 
participante que' tr:.aía 'seis be~ 
cinas, pro que chegou fara de 
plazo (coñecia os lugares); ambo
los dous foron os únicos que 
colleron un tiro . O dito indica-·. 
nos que a única maneira ·de que 
haxa caza é facendo <;;aza contro
lada, ainda que a moitos non llés. 

' 
' 

gp ste -. (qwe_ o~tro . dia · .di·$cl1tire
~ mos : sobre dos . líos · .que estas 

.zonas,,..tr:9uxeron) ·~" -
_." 2). Pólc que se v iu, os-al í par-

. _, t2) Polo que se viu, os.al í par
ticipaf'.tes non erán repmsentati
vos;c ¡gois: se:. ben vtífa-n d_e distin
tas Sociedades de ~a.ca da provt'n
cia, én moitas delas non se fixo 
unha seleccÍón previa. Ao naso" 
ver, haberia que· tac~r concLi rsos 

'-prévios (loca is, por cáncellos ou 
como ·fo.se) e os ganado'res seríarl 
os participantes nesta fase pro~ 
v i ncial ~ 

3) A "picaresca" aparece en 
todos lados, anque máis que pi

. caresca (palabra soave) debemos 
decir infracción_,_ inconsciéncia, 

i~becihdad~ oi.r fa lta de civismo~ 
. Falta de .civismo dos. colpábeis e 
ídem dos encubridores. Danba 

· ,::bandá atqpamos_ un. garqa do. 
'. I CONA -que andaba tras. qur:is fur- · 
.iivos-que coas presas deixaron o · 
·furón .rio tobo das coellos e fux i
-, os. Caza furtiva-; un ha das ·pragas 
·que- debe d;irtarse en Galica por 
ríba- de todo, un dos "cancros" 

:· de fau_ria :e-i11exética. Doutra ban
da, un dos participantes matou. 
ün · moucho (esco,itámolo · men
'tras llo cantaba ,cor:ifidencial 
mente a U(1 amigo), sen que O 

, "~uez" que o acompañou dera 
canta .da infracción, poís sab·ido 
é que o moucho é espécje prote~ 
xi da. ¿Por · qué tal morte?. Non 
se pode alegar como din moitos: 

"Eu _ tfrolle ás rapinas, que 
comen perdices'.', pois o moucho 
é ele· pequeño · tamaño. O mou-
c:;ho ·quedou ti rado no· rnonte, 
po is o " cazador", sabedor que 
estaba proib.ido, non o trouxo 
11en siquera prá disecar, (teima 

· ·1e · moda); 1096, a sua, ·marte 
foi unha imb.eci'lidade, un chis
te, ou un tirar un tiro porque 
'non había . nada mil lor a que ti-
radle. · 

· ~ 4) ¿Qué c;:lecir do tal " xuez" 1 
¿son tales xueces válidos. Se ca
daqLién leva un amigo-, (anque lo
go se sorteen)? ¿Noutros depor
.tes (pensemos no fútbo,I}' daí a 
deducir .que a ca.za non é vn_' de
porté, hai ú,n paso. ¿Qué opina a· 

·Federación · de caza ou os ·i'Seus 
· representantes?. 

· 5) E ·por se fose pouco; enterá
monos que .a semana anterior no 
Barbanza, ·onde se celebrou o 

.. ·campeoñatQ local, r:nat¿use un 
.:- .-gato montés, 'animal rarí.simo xa 

na nosa fauna·, e que leva erara 
camiño de extinción coa colabo

.. ~racióri, cómo se ve, .dos amigós 
- _cazadores ( ¿pa·ra que se quere tal 

.bicho n.o monte? dira,n moitos) . 
Vese a necesidade que, en vista -
destes suoedos, se se quere evitar 

·que certas espécies desaparezan, 
débense facer certos lwgares·pro
texidos por riba de calquer inte
tés (a fauna non é dos. cazadores, 
debe e~ istír "per se'.', non por 
simpátia ou comenéncia); e ¿qué 
decir do control destes feítos? . 
¿sabe o ICONA destas cousas 
<;iue pasan? Non, pois é moí có.
modo pretender dirixir dende un 
sillón. Súmese o .pouco sentidiño 
e a igno.ráncia ecolOxica 'de moi
tos cazadores, a esquía ou nula 
vix iáncia e a dirección dende, o 
sil Ión e verase o que resulta. 

Patiño. 



t.Que?r. peusár 1zeste estadio _ vr~r1 daJactanc~a, artifir:ial(A se~uqtidade d~ nena. 
desenrola_se_ neste periodo e'/} fu_ncwn dos pais e--a-trqves dele.s. . , 

- O fezto de_ma~nar o pe1to representa para o pequrrw. . -. · · .. . 
-unha fon te de g. oce. Ponso,alguns peris_an .que q rB<['IJ'lpJazao poio /nberon ppdena . 

. ser resenúíio polo bebe, r1;_e~,,ta forma áe· lactqcwn qJmo unba frustracwn , .. · 
~ • • .., • ' ' - i 

< 
" A palabra sexual, no senso freu_diano,_ nori selimita_so-

mentes o aparello seriital senón a t~db .. º co~xunt9 dos ins
tintos. Nos "Tres ensaios sobre teor1a sexu.al para exp.resar 
a evo.lución dos instintos, Freud baseouse naquelas zonas 
preciorninantes en cada edade·: e~to é, ~) esta~i9 oral., . ~sta
dío ·anal 3) estadio fálico e ,a part1res do 4) periodo de latan
cia o 5) ~stadio xeriital. · · ' ' · 

. ¿Qué~ o estadio .oral?. No nena a'percura de placer des-
¡ . .:(~rtase · rnoi · cedamente .' A prime ira .. zona int~resad~ é ~ "bo~ · 
cá" . Un pediatra húngaro o .Dr. L1ndner fo1 o pr1.me1ro en 
~firmar en 1.879, a nature~a sexual do acto de ch~par. Ch~- · 
mou a atención sobreo o feitb de que ;:¡ Pí9Sares, de ser d1-
fere.ntés da ñecesidade de á1 imentarse., ó neno, entregase a 
succión cunha intensidade que absorbía toda a sua atenció.n .. 
Lindner, observou tam'én, unha escitaciqn .~oricorn ltante 
que resu ltaba deste fenóm~no ·como·· un efecto ~e s¡;¡tisfat
cion asi obtida . . 

Frnud .....c;hamou a este periodo "autoerotismo Clifuso" 
& 1 "erotismo bucal'. ' por .centrarsé f undamental mente n.o 
Placer in:r:ned1ato. O ·neno, dít~ .dou~ra rT)a)ileir-a, d€~~ybr~· Un 
c'erto placer na succión, que va1 prefigurar o que ma1.s ad1an-
t'e aportara! le o bico. . 

. A necesídade fisiolóxíca de "chupar" aparece dende as 
pr1meíra·s horas da vida, 'pero unha vez :a01ado · ~ beb_~, coA- :~ 
tinua a chupar os beizos durante o sono da d1 ;>,< e~t10~, _ en 
ta.nto que o seu aspecto exterior, descansado e apac1bel, tra-
d.~ce unha aptitude de sátisfación ou complacéncía. ,, . . 
::~ ¿qué pensar · neste .estadio ora.1 .da lactancia ,artifí íal?'. ·" · 

A sexual ldade do neno desenrolase r¡este periodo ~n fun
dón dos pais e a través d~fes . o .feíto de mamar? ¡Jeito ,re: ' 
fJ'resenta para o pequeno .unha fonte de goce. P9r .1so alguns 
p:en$an que o ·remp lazo_JJo-lo lii~~ron pode.ria ser resen '. i,do 
¡falo bebe, nesta forma de lactaoión como unha frustrac1 on . .. 

CARTA ABERTA DE'PRO
TESTA. 

De següido ·tivemos ocasión 
de. ler o seu .periódico; polo seU' 
contid~. variado e pola sua liña, , 
bastante · difer...enciada. dos def!lais 
periodicos .. Galegos, pola defen·sa .. 
da nosa Terra. ' ' 

:-Desexariamos ti~era a ben pu
blicar no seu periodico ·a, carta 
que acompaño .a iste escrit_o, car
ta aberta de protesta· polo · Esta
tuo de Autonomía de (jaliza. 

Dándolle as gracias, no nom_e 
de todos os sócios da n·osa socie
dade e noso.' 

· Nás somos unha sóciedade de 
· galegas e·migrantes, pr.eocupados; 

como galegas, polos feítos sóci~
is e poi íticos tja nosa T erra. 

Con tristL:Jra e con rábia damo
nós canta que, unha vez máis, 
ternos ao pobo galega, caci

qtJeado e colonizado polo poder 
· do Estado Centralista Español,, 

coa falcatruada do Estatut6 de 
Autbnomia para a nosa Terra. 

· Rexeitamos calq.uer 'Estatu
to de Autonomía que non teña 
conta duhhas Bases Constituc.:io· 
nais rT)inimas co dereito Demo
crático de AUTODE.T.ERMINA
CION .para o noso pobo, para 
conquerir un verdadeirb goberno 
galega que defenda os nasos. va
lores nacionais. 

Agardamas sinxelamente que 
istas verbas, expresión dos r:iosos 
sentimentos GALEGUISTAS 
n.on qÚeden sin escoito. . 

Na ci lacle de. A t.rnu. o 4 de 
.Nadal clo 1979: 

O PRESIDENTE: 
Xoán Rodriguez Carro. 

CAL UNJAS. 
CIONS 

E .. ACUSA- a examinar "os expedentes, aos 
ql)e niriquén. A-OS pode proibir O · 

. acceso sendo a nosa abriga a de 
preocu,parnos pola xestión dé to-

Os cancel lais · do BN~PG '~ do 0 que compete .a Córporación. 
no · Concelló. de Arte.ixo, (1ue-. 2) E ben significativo ·a acusa-
remos informar sobre as calunias . clón de que solicitarnos que as se-
e tal~fás acusaclóris .de que foror.i . . sións da Permane,nte tosen públi
obxeto dous concellais áesta coa- _, . cas pois con ela o Sr. Panpín 
lkión, polo mero feíto de defen- · ~. des~obre' o pánico que ten~ a que 
der O seu direito a f!xaminar OS OS, vicinos se enteren do que pasa 
expedientes, .e que desembbcoy . ali dentro. Nos reafirn;iamonos na 
na- presentación_ dun _informe do défénsa' de que · as Perman"entes 
Alcalde, · co obxeto de censmar ' sexaÍJ. ,'publicas (Cousa que · a00n~. 
aos concellais, asi como abrir ·Un tece sa en qutros concellos dado 
expediente éoa preter;isión ~ de que todo o plantexamento nas se-
sancibnar a ditas conee~lais con sións debe ser coñecido por todo 
expulsión por 30 días, A filosofía o vieindário: A isto chámail~ tras-
do informe e da máis baixa e ras- parencia e non ter nada que aga-
treira rale·a imaxinábel carecendo char. _ 
de todo princípio de honestidade · .3) Con respecto ao "penetrar, 
persÓnale de faltar abertamente á ocupar máquinas de escribir· y in-
reahdade dos feitos. E curioso .. ·, terrumpir el ·normal. funciona-
constatar· a t~ima por dar unt:ia miento de las oficinas". lEsqüé-
versióri de conflitos persona is cese ·o Sr~ Alcalde que .o concellb 

. agachando en todo momento o . e do ~pobo e non da sua propieda-
trasfondo Poi ítico e social do su- , de particular?~ e polo .tanto nGn 
cedido; Métodos' muy' própios do . lle pode negar aos membros da 
sistema caciquil, tan arraígad9_no Corporac·ión a utilización doma-
noso município. O problema. de terial; sempre que estexa relacio-
fondo é o enfrentamento entre nádo coa actividade municipal. 
os concellais do BN-PG pra ·que .As poucas veces que utilizamos 
haxa tr,asparéncia na' xesfrón da m¿quina de _escreber non tivem0s. 
Corporació'n frénte ao Sr. Pan- ningunha protesta polos funcio-
pín que mantér:i unha postura de nários e non ex i's:tiu .tal imterru'p- . 
funcionamento .a golpe de caci- , ción no traJ:Sallo dos administrati-
cadas e cunh~ xestión ·oscura e vos· .. É esto ainda-resulta máís es1 

ineficaz para os viciños. . candaloso, cando e sabido de to'.. ' 
Queremos puntual izar. 0 SC- rln .~ r:t.c:>Í~ln rit I P n SPll Oíl lr)O tefl 

gu_ínte: con respeito 'ao informe· usaclo as deµencJénélas · n H1·iíci~ 
preseñtado polo Sr. Pan pin: pC.J is ('.On fin partidistas ·€l mesmo 

1) Rexeitan;ios as acusacións privadosr eso ·s', GOas persianas e 
ele . ,,.irnpropério~, insultos persó- a porta pechadas. . · 
nai s, pa labras ameazadoras, e in- · 4) Os calificativos de "palabras · 
citacións vi'olentas", pois a nosa veíatorías, tono- airado y frases 
postura foi a defender o direito contra la di~niaad persÓnal Y. me- . 

.,Non etnbarg~rrtes, a lactancia artificlal, .non é -torzosarnente 
·mata. Daranos simplesme.nte, un·punto de partida deferen
te: men;s Bquilibrio?, menos seguridade?, quizais unha 

· 1naia·r angustia no futuro?. Esto non se poderá .respostar . 
·hastra· que polo mefios pasen unha oü duas xeneracións~ Pa
ra moitos es.pecialistas, .o que sobre todo é capital é o rol .da: 
nai. Asi ·sucede 'co peito qO ser dado pola nai, asegúralle ao 
bebe, unha preséncia fundamenta) no seu desenrolo, obvia-

. merite ·o ·b iberon poc:Je dalo calquera. · .. 
.¿E qué pasa co chupete?. P'~nsase que non é malo (Fo-· 

ra d¡:¡ .falla de h ix iene que esta práctica comporta) . Si na 
sua casa hai un gato e vostede sal deíxando a p~opósito un~ 
ha peza de roupa e.mbebida do seu cheira per~onal, .o gato« 

, deitarase enriba para ter presenta a sua ausencia. O m~smo 
ocurre co chupete, ºe' L:Jnha compensación e ten a funci?n. 
dun "obxeto transicional" (termo este empregado por W1n-
nicott). . ,. . 

A . importancia do rol da r:iai neste estdadio oral, ~e~os
trouno perfectamente Spitz, estudiando a nenos hosp1tal1 za-.~ 
dos, nos que a auséncia da nai o daquela persona que ocupa
rn o seu posto maternal, provocaria o que d1to autor ten de
finido como "hospitalisrno", si esos cuidados son desempe~ 
nados sen unha sonrisa, sen unba verba . 

Fara, pois da polémica de -se -peito ou b-ibé_ron o que 
realmente é- importente é a maneira en que a na1 se ocup~. 
do .bebe. Moito mals que o modo~de dar de mamar que to~ 
dos os especiali'stas en psiquiatría e pediatría pensan, ·é qu~: 
neste µeriodo da vida dó neno 9 que máis 1rnporta é a fur- · 
ma ep que é administrado a lactación . AntE'._S de que un µe:. 
ita d ido ·de forma apurada ou _distraidamente, por unha na i;. 
·ansiosa de Leer 

4
tal o cual revista ou mirar o televexo, é_rne-.: 

llor dar . ~n bibarnv sernpre que se faga con delicadeza, é; 
prese{1~cia caracie~'ística do_ xesta maternal,. O bebe endexa:, 
mais se farta desta_s mostra~·_de amor. 

nosprecio de los funcionarios" 
ne·gámolo rotundamente, porque 
~i en afgo se caracteriza o Bloque 
e na defensá das clases trabailado- . 
ras. Non deixa de ser -moi extra
ño que firmen .en contra nasa, 
cando con moitos deles non tive
mos outro contacto que os sim
ples saludos de convivéncia. 

5)' Non deixa de ser graciosa a 
acusación de · que queremos "in

. tervenir en los dictámenes de tó
. das las €omisiones~'. Por desgrá

cia nen xequer podemos intervir 
,nas que 'estamos nombrados por

. que nenguha funciona. 

A conclusión e b~r;i clara, Trá
tase de unha típica manobra ca
ciquil para desprestixiar a aquefes 
c-oncellais que máis se destacan 

~ na loita p·or: conseguir unha xes
tión . verdádei ramente dem0crá
tica e. tamén de frenar o espíritu 
de combatividade que hasta ago- · 
ra ·viñemos demostrando sempre 
na defesa · dos. interese's pÓpula
res e contra os caciques e especu~ 
.!adores. . ' ' 
. No caso1de que haxa .que san

ciomir a al,quén, sedá ao Sr. Pan
pín e · os .r,est;;:intes concellais do 
U.C.D . . ROJ incurrir en flagantes 
ilegalidades como son: manter 
na presidéncia ',dunha Comisión 
informativa a ur:i concelial qw~ . 
non pertence á. Perman~nte ·e por . . 
riba funcionárío do conce llo; ne- ' 
ga,r; as competencias do concel lo · 
na extracián éle area e contru
riba funcionario '''do. c:oncelfo; ne- ' 
g¡ar as competéncias do conc llo, 
na extradición de 17ea e constru
cións .( i lega is nas r:fro.ias; peri'ne
tjr a ,con tinua .víolaGÍón· das lilOr
ma~ Urbanfsticas e construcción) 

sen 1 icéncia tendo a Corpo
ración ten coñecemento dos fei
-tos; consentir o roubo de que son 
obxeto os viciñós por parte da 
traída de auga non obrigándolle 
a que cobre o précio decretado; 

manrpuJar e terx iversar e alterar 
as actas das sesións, facendo 
constar o que lle interesa a él e 
ao secretario; permitir que a 

· xcstión de Goberno, estexa 
levando o Secretário e un 
funcionario moi coñecido pola 
sua fama de cacique e especula
dor negánd.ose a facer' cumpriI_a 
lex islación que otorga o goberno 
as Comisións; consentir en que 
os funcionários non cumpran co 
horário reglamentário de traballo 
e incluso que falten dias inteiros; 
manter a -poi ítica de non sacar a 
concurso público as obras a 
reali1m, 'asi como vários postas 
de trohrillq que qá a dedo; etc., 

· etc. 

Por, último . qÚeremos facer~ 
· coí.i.ste1r qúe. nos non irnos recuar 
ante .estas vergonzosas mentiras 
que o cao'iquismó de Arteix0 ten 
montadas en contra de · nós. En 
todo c~so, 1!omamo~ nota do 
asunto ,'xa que sori unha señal de_ 
¡::¡ue ir 1os por bpn camií'ío; . pois 
cando_ 'os cáciques fungan e por-

. r¡~le se ·!'le está atacárildo as suas· 
rT\éJr;¡obras. 

ESTRE.LLA IGLESIAS PARDO 
. . • D.N:I. 32.390,557 

, .RO.OOL:FO MÁRAN RUMBO 
. D.N.1. 32.196.357 

ANUEL CEDEIRA MIGUEZ . 
. D.NJ. 32.335.5~0'_' 
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ANOSATEBRA ·11~ 

FELIPF- SF'\JU\ 

o ORATORIO ~ MOZA: 
-RABE DE SAN MIGUEL 
DECELANOVA 

garan en donación o · solar. para 
edificar o conxunto monásti o. -:...---..__ .. .,..-:.~~~~t:::::::~----.-..-.. ~==~'" Dentro nofl hai máis que un

ha soi.a nave recta ng1J·alar e máic; ~ 
o absicle de ferradura, que no· seu 
exLri or presenta a planta rectan
gu l r. As -arcas do cruceir9. e do 

Con eles tamén a sua nai l lduEi
ra e a filla, Adosinda, as que en 
Viiarwva fundan un cenobio pa
ra mull.eres e velai a vivencia do 
topónimo 1'Vilanova das 1 nfan
tas". Lugares nos que a trad ici · n· 

· pon a lenda da Virxe .do Cristc 1, 
nas mesmas abas do Castroma . 

Celanova, afundida nas en
costas da Pena grande, do Lebo
reiro e máis do Coto de Novelle. 
Pausada no camiño que segue ao 
Arnoia, vix iada polo coruto aven
toado do Castromao, antiga "Co
elernia" é o lugar escolleito para 
erguer un importente cenobio 
alá polo fío do ano 1 .000, cando 
todos son agoiros . dun fin do 
mundo. O santo' fundador é Ru
desind9, mestura.de guerreiro· e 
de ermitaño, de caudillo e pa
triarca. Nobre de sangre astur
leonesa que vai cara aos mostei
ros -acochados en lúgares nos que 
a naturaliza frorece coa maior 
forza: ·oende Caaveirom no Eu
me, a Célanova, no Arnoia. Con 
el van seu irmán Froila e a sua 
muJler Sarracina, os que lle entre-

Arquitecturas prerromán ir.as 
con sentimento mozárabe di f l .. All!ll!Jl•po.,/ 

á sicle son de ferradura, ·es1e é o 
elemento que 1 le dá personal ida
cl á arte mozarabe. Na arca que 
clá ao altar enmárcase coa 1 iña do 
nlf i?. Ao fondo e sobre a ara á- . 
brese un ventanuxo orientado Ga- · 
rn a0 oeste, por el. entra a luz e 
p ódese ' ollar un horizonte cos 

andandd a tena 

PAN E LOUREIRO 
Lembro urt anaco dun libro 

de Azorín no que decía, pouco 
máis ou menos, que habí~ escri.., 
tores que tiñan pan e que non ti-_ 
ñan loureiro, escritores que tiñan · 
loureiro e que non tiñan pan. E 
escritores que teñen pan e que te
ñen loureiro ó mesmo tempo. To-
do esto vén a canto do gran escri
tor galega, morto recentemente, 
Eduardo Blanco Amor. 

Nas páxinas de A NOSA TE-· 
RRA, éste que escribe apuntou, 
falndo de Blanco Amor precisa
mente, a traxedia do escritor ga
lega profesionalizado. Eduardo 
Blanco Amor pasou indudabele
mente por situacións económicas 
difíc iles. Mais, nos derradeiros 
a_nos da sua vida, o grande escri-

arredor de nós 

ALGO ENCOL DAS 
GAlVOTAS 

E_n ca lquera sitío ._da nosa CO<,

ta no cu cic.Ís ri c1s. 11as illas, ou ao 
lo. 1qo da nosa li ña rente do mar, 
P 1ncsmo no i 

En ealquGra sitio da nosa cos
ta, ri.o cu cias rias, nas illas, ou ao 
longo da nasa 1 iña rente do mar, 

. e mesmo no ·interior, atopámolas 
decote. 

.. Aboiando na auga, ou er
gue itas en ca lquera pousadoiro, 
ol land'o ar,r..edor coa testa e1·guei
ta , xa voando de en.riba abai xo 
ou de abaixo enri ba, ap.roveitan
do os ventas, deixándose ir c 1n 

11.1 n esbara p<,1 r un Óut ir i111a
, i 11 ' rio. 0 11 'lerintes unhas veces 

TJa 1 ··_rcura de cmmida outr s co
ina_._ iuen xoga deixando asá lo 
tern iJ: veñPo tras ':iP n , , ra 

canse por e.sta caste noble nas te· ,· 
rras de Celanova. A _capeliña acli:.. 
cada a San Miguel é o mellar -
xemplo da arquitectura mo1M -_ 
be en Galicia, xoia que se cons r
va no harta do grande e barroco 
mosteiro. 

As influencias islámicas déi
xanse sentir nas obras de canta
ría galega. Mestres perseguidos f.o
xen até os defendidos lugares, 
acolléndose a un novo rito reli
xioso. Mais o sustrato artísti co 
e rel ix ioso importado do su 1 da 
península latexa nas suas obras. 

tor . ourensano tiña pan e máis 
loureiro. Menos mal. -

No derradeiro viaxe que fixen 
a Ourense tiven, no delicjos9 Café 
Miño, un colóquio có meu 'arnígo -
Pepe Luis, que era mqi ínt-imóde 
Eduardo Blanco Amor:-Pepe J:_uis 
informoume da situación econó
mica do escritor desaparecido, 
que paso a enumerar: 

1. Unhas 24.000 Pts. mensua
les que lle pasaba a "Fundación 
Barrié de Maza" . 

2. 15.000 Pts, mensuales que 
lle tiña asiñado D. Alvaro Xil. 

3. 15.000 Pts. mensuales que 
lle pagaba o xornal "La Región". 
de Ourense, pala SU? colabora
ción. 

4. Colaboracións, máis ou me
nos regulare, ~n "La Vanguardia" 
de Barcelona; en "El País", de 

clo hdrt;o, en l 1ándose nhas. u1 
ou1r- s, 8gardando os peixes 1 JL . 

poidan voltar ó mar e que so m ,1 

tes tocá-la auga xa está () .no p 
teír , e todas van. tras da que co-
lléu a presa. .. _ 

Son yaria$ especies .d~ gai~ 
votas as que hai en.Gali ci·a, al gUn
has extendéndose~por t_oda a bei
ramar, e outras limitándose.a zo
nas ma is ou rnenbs deterrn i nadas. 

· Os adultos, bran cas por abai 
xo, e gris escuro · por J iba, ·coa 
testa branca en xera l, namentras 
a p lumaxe dos · inmaturos non 
chega, ter istas cores at~ pasados 
varios anos de t é-l as p lumas par
das. 

Andan á percura de p i · s, 
cangrexos, moluscos ou rn iñócas 

. con que mata-la fam'e, polde v~h 
algunhas bucear un pouco. ~·· 

en hoxendia podérno las atopur 

re1 nexendo no 1 ixo dos basur i 
r s Ltist iros, e cando a n ·~an .n 

ll~li~lllC:!-.C•-:~--.. ,;,,--a lonxanos castros do val do Limia. 
O cru.ceiro ~stá cobE¡rto con 

~ ... ~~...,.--: bóveda de arista ; os nervios da 

ü oratórlod e S n r\it i.gu el ' t n pe- . nrn~~ · 
quen¡;is medidas, mais está '-feito · rosáceas, as héli es, esculpidas 
con grandes bloques granlti co·s coa técnica do bisel. 

ca l sobre os roios dos modillóns, 
entre eles e na cima ábrense un
has xanelas abocinada ·que en
cher1 :de luz mística e indirecta 
este pequeno conxunto inter-ior. 
A nave con bóveda de cañón: na
ve. cruceiro e abside son as tres 

que se asentan a oso, sin cernen- / Na limieira da porta esta a 
to. Do aleiro do seu exterior lán- inscripción que en latín espresa 
zanse os modillóns que sosteñen unha coidada oración . Nela faise 
o tellad6: Atrevidos e trabal la~ · un ha invocación a · FroUa· e con 
dos lóbulos circulares nos que_ ela téntase purificar as almas dos 
campan os motivos tradiciona.is . visitántes dos que acudían a-aquel 
herdados das estelas galaico-ro- s,acrq h.J9,ar. 

. partes que como tres pasos, sun-

Madrid; en "La Voz de.Galicia", · Ca'ndo morreu tina consigo · 
da Crúña e ,·colaooracións eo :176.000 Pts. "en moneda circu
RTVE. -lante' ' como din os sudamerica-

5.- Unhas 5DOO ou 6.000 Pts. nos . . 
mensuales que cobraba dun xor-
na1 · de Buenos AiF.es; noh sei s·i · ·T.amén me -.-informaron. q1Je .a 
de "La Nación" ou de -'. ' La P-ren~ , , .súa col.ección de pinturas e escul
sa". tu ras era importante. N un ha épo-

De pórpaf:te· era prbp-ietarío_ .ca na que arid~ba moi rnal econó-
dun piso no barrio ourensáno de micamente, os pintores e esculto-

res galegas tiveron a iniciativa de 
"As Lagoas", no edific"io "La Re-

donar cadros ~ · esc:ulturas pra fa_-
gión" ;·que l lo deixaron, polo·que cer un ha esposiciÓn e entregar lle 
semel la, en ll)OÍ. boas condicióñ's 
económicas. A esto hai que enga- .o importe das ventas~ Blanc~ A -. 
dir os honora iros. ou estipendios . · mor non,aéetou este hornaxe. Foi 
por algunhas co~ferencias e os ·entón cando lle deron o premio 
seus dereitos de autor. A cantida~ vitalicio da . ' '. Funeió_n Barrié" .. 
de que·11e pagaron _po.r levar ó ci- ·· Mais a, parte da .9bra recorlid.a-en-
11e .. A Esmorga" meteuna na en- ·. tre a que h¡:¡i cadros e ·~se:;ulturas 
trada do piso. Polo que se mar- dos mais importan1es artistQs .ga-

·mula tiña unha libreta de aforro legos de_ oxe-pasou ó poder dó 
cunha cantidade iQ1portante. propio Blanc;o Amor: · 

te ré:J dentro viven d insecto.s, 
peq u nos paxaros, ratos. e mais 
que nada tarnén de li xo, podén
se sit 1 r no ca bo das cadeas tró
f i ' s. 

A ;\, rt ir de abril , chegado C' 

o 
. .. . ·-- "' 
JJ 

tempo da cria, fa n os 11il'i "-, un 
has nos acantilados, outr sen si
tios mai s accisibeis, como unha 
adaµtación a fu x iren dos depre
dador s, e aproveitando cada co-
1n1 ia os mesmos si íos dun ano 

tó coa oración revaban ·á purifi
cación na capel iña de S. M i,gweJ 
de Celanova . · 

M. HORT AS VILANOV ·\ 

Eduardo Blanco Amor er·a un· 
home que ·gustaba queix'arse da 
orfandade e desa.mpam en' que 
tiñan. No fondo era ·como un ne
no un pouco grande que se quei
x·aba pra que se fixaran nel. Cada ' 
un tén ·o seu ·especial ·e persoal · .· 
xeito de ser. Cada un é como é. 
·como quere ser, como .podes r 
oo como lle dei:xan ser. . 

:.. Hai un vello refrán .que dice :_.· 
"Pra saber oü ver ou ·1er'-'. Pra ver 
haj qu~ a.nd.ar'polo mundo. $i se:r-. 
viqor .non saíra-do ~e.u -tóbOe non 
fora ~· a Ouren_se a civ.ili ~ars~ un 
pouco e fa lar ·rns amigos non ·se 
enterarf a dos porrnenores _econ9- . 
micos .nin dós teres e ·haberes ·de · 

'Eduardo Blanco Amo r:., que agora 
é xa historia. E. os lectores de A 
NOSA TERRA, tampouco_ 

Por CHAIRA. 

0\_1tro; parcl L., níños empre
( 1' dende herbas a-té a 11 e.os de 
corr'las das redes, e nelés poñe11-
,-j LIS ··OU tres OVOS" aos que tódo
'vs arios van as x'entes, sen res
'! 1L1t c -la cría; ·fr'ente- ·distO, as gai-
10 tí. s teñen rnoitas veces ·que le- · 
ir a cabo unha segu·nda pósta 

•r ;:i m ira1~ de tirar pra diante con 
-., J!ou nhas crias. Pasadas .unhas se
' 1áns de incubación, saen xa os 
IJOI s que viven do que l les tr en 
)S ¡Ja is, por algun tem po . 

Aq uelas gaivotas qu r::? xa non 
,, i se siguen indo por Ourense, 
·0 111 por outras partes r lo inte
i )r. á desembocadura do Barba-
. no Miño, indo polos Coios ca

í d ao Loña ou cara abaixo~ 
sem pre .. 
nos em pos de invern ia, cando os 
-tr 1 orales nas costas, fu x indo 
tr s ' lun curru11cho rna i1 o onde 
poi 1.n d ispar de com ida. 



-O ALRUM DE SOLER 

BaixÓ o título "P. Antoni Soler, 
Disc · Commemoratiu 260 aniversari 
del seu n ix iment ; Ed igsa na sua série 
Antologica 'de la Música Catalana 
oferece o seu homeriaxe ao músico ca
talán. Non é a primeira vez ·que. esta 
casa discográfica catalana graba pezas 
do músico de Olot (lembremos as pre
sentes no moi bo_n estuche Antología 
Histórica de la Música Catalana, que · 
todo sexa dita é' t odo un ex emplo de 
recuperación ~ultura l) ~- pero coi do que 
debe ser o primerio albun integro ·de
d icado a Soler por Edigsa. 'Non pen
semos. porén . que Soleré un músico 
de escasa discografía. Todo o contra
rio; case non hai pianista, poñamos 
por caso, que non t eña grabado a sua 
v r~ión das populares sonatas. E mes
mo poderiamos dicer que, salvados 
Fall a, Albeniz e Granados, é o mú sico 
máis unanimement e benquerido da 
peni'nsul a; , 

Autor dunha sólida formación, ex
c lente interprete e até teóri co, autor 
dunha espéc ie de tratado de armon ia 
chamado "Llave de la Modulación y 
an1igüedades de In Música",.Sol r ·é 
pai dunha amplia Gbrci : unhvs seiscen
t as pezas pra tecla, seis conceros 1 ara 

TEATRd 

XAXARA, PEITUDA, PANIO- . 
GAS, O RAPAZ E O CACHAMON. 
polo grupo "Antroido". Ola 22 jCn 
Mugardos, 23 na Estrada, 26 pn 

Our-ense, e 2 7 tarnén en Ourenc;e. 

MOSTRAS 
GOGUE, caricaturas, en Farrapo 

PAF, · Rua Nei ra de Mosquera 8" 
Santiago . 

MERCEDES DA VILA . Pintura. 
na Sala da D elegación de Cultura: 
Beni to Carbal 47 . Ponteved ra . 

MOSTRA DE ARTE POPULAR 
GAL EGA. Todas as manifestacións 
da arte popular: galega. Organi za o 

dous instrumentos 8 uri quinteto son 
o máis sobranceiro. A nós, interensa
nos as pezas para tecla, as sonatas, que 
son ;;is que ocupan as duas cara.s do 
disco do que estamos a falar. Son as 
sonatas unhas pezas para teclado (da
quela non se escribía para piano). mú
sica de sala. cortesana. que pouco ten 
que ver co que estamos afeitas a en
tender sonata. A sonata de Soler. de 
notábel parentesco coas de Scarlatti · 

· (1685-1757), músico italiano mes'tre 
da ra iña Barbara de Braganza. estan a 
meio cam iña antre os "exercícios" do 
italiaño (que non· son máis que unha 
espécie de "suite" -evolucionada) e a 
sonata 'romantica. Soler é o elo que 
hay entre Scarlatti e Boccherini. 

As suas pezas presentan unha ele
gáncia, unha " charr:ne" que dirian os 
franceses. nada doada de conseguir. 
No piano queten moitos máis recursos 
que o clave. resulta qui zais menos di
ficultosa o abordar a obra. 

·- A interpretación do clavecembalo, 
ademáis de ser históricamente máis 
xustificabel, .engaiola en certos ,mo
metos. Por exemplo, cando se produ
cen as repetic·ións dunha mesma nota, 
ou na'lguns fraseas de· corte costum
brista. 

Maria Lluisa Cortada ten un fráseo 
correcto e cumple abondosamente a·s 
exixéncias de virtuosismo, que son 
moitas, que pide Soler. Quizá lle pe- _ 
diría un pouquir'ío máisdeelastic idade 
na sua interpretación. Todas as pezas 
están prantexadas según· de un s .ito . 
de entender a Soler clásico, e, ao meu 
entender. cunha mensma calidade a 
pesar das distintas dificuldades entre 
algunhas das sonatas bipartidas e a de 
catro tempos, por exemplo. En fin, un 
bon disco e todo un exemplo de recu
peración dun clásico. 

Sonido:8 lnte~pretación: 7,5 
EDIGSA AHMC 10/59 

LOIS RODRIGUEZ ANDRADE 

'PUBLICACIOMS. 

GUlEIRO 
licia unha nova ~1:1blicación, "Galil., ic1-
~9". edita~en óur nse bai o o con- . 
trol de "Grupo .Limbo". i:erá carácter , 
me,nsual e contará inicialmente cunha 
tirada de 10.000 exemplares. adicán
doselle atención preferente ao mundo 
da cultura galega. Oirixidapor Manuel 
Cato.ira, ocupar.ase da subdireción 
.Xoel Gómez, cun comité asesor 
formado por Xoan lgnácio -Taibo 
(Coruña), X osé Conde (Arxentina), 

·Xosé Lois Garcia (Barnelona) e Xosé 
F,rancisco González. · estando o poeta 
Antón Tovar adxunto á direciófl ·e 
contanto·con redaccións en. Ourense e · 
Santiago. 

No número 1, eiue sairá a comen
zos do próximo mes, incluiranse tra
ballos· sobre· C.E·. F rr ira.Lorenzo 

·Varela, Luis Seoane, feminismo, de
rradeira entrevista con Edu ardo Blan
co-Amor e colaboracións diversas. en
tre outras de Reí Ballesteros. Ramiro 
Fonte. David de Prado; poemas inédi
tos de F. Pessoa, seccións de crít icas 
e pasatempos, · conG:ursos, informa-
·ción, etc. · · 

- · Segundo fon!es de Editori l Lim- -
bo, "téndese facer unha revista d irixi
da a toda ~rase dE1 pú brico, déndo o 

·esp.eciali zado e erudito ao mais nor
mal escudindo calquera prantexamen
to elit ista e ceibe de cari z poi ítico 
concreto". Indican as mesmas fontes 
que a partir do número 1 os següintes 
serán monográficos, adicándose o de 
Febr .ira ao tema emigración e o de 
Marz 1 a gastronomia galega. 

·ARTE {Crític~) 
DIANTE DA MOSTRA DE 
OUTONO 

O ano que nos lev0u tres dos nasos 
máis creadores, traenos unha Mostra 
de Pintura e escultrua que promove o 
noso semanário, baixo o titulo de 
"Mostra de Outonb". Diante dela non 

tantes. máis reeursos economicos e so-· 
ci ais. o . nóso panorama pictói::.ico, 
sempre tan -cortfuso _e indéciso. faise 

· fácil de interpretar ·a pa"rtir desta Mo~-· 
tra na que están representados os na
sos mellares balladores da especialida
de, e significando a pr~séncia das di
ferentes ccirrentes contemporáneas. 

Se a pintura' galega naceu cun cos
tumbismo. descriptivo e acrítico onde 

· se fácian relumbrar as formas e as 
anécdotas por enriva da problemátiq1 

·que dos temas poderian desprenderse, 
é ben certo que coa experiéncia, sem
pre parella aos aconteceres poi í t icos, 
sociais ·e económicos, ioi gañando ca
rácter e impúxose a necesidade da per
cura do fondo da nasa identidade. 
besta liña xa histórica, están. presen
tes na Mostra os Laxeiro Colmeiro, 
M. Torres, · Pesqueira .. Oiaz Pardo .... 

· La~eiro móstranos dentro da sua li
ña máis actuc¡I, gráfico-expresionista 

-unha figura de grandes trazos negros 
recheos de cor que titula uo meu tt'o 
da Alemania" e ao- meralo perguntá
mohos se estamos aiante do retrato 
dun asimilado. Colmeiro pala sua ban
da sitúanos na mansedume dos nasos 
vales arruados pala brisa insonora que 
se manteñen constantes no tempo. 

Repasando esta Mostra podemos 
apreciar que o proceso evolutivo que 
sofre Galícia no campo artístico, norí 
se reduce exclusivamente a dicotomía 
pintura "histórica"- pintura nova. Ao 
naso xu ício dentro desta pintura mo
za conviven polo menos duas tendén
cias que nos se diferéncian en moti
vos técnicos senón fundamentalmen
te ideolóxicos. Asi toparíamos inicial
mente unha corrente que poideramos 
chamar · "europeista" importadora de 
formas e modas alleas sen filtrar. Da 
outra banda topariamos unha corren
te que norr nega os togros de fara pero 
que utiliza a nosa realidade como pe
neira adaptando as aportacións técni
cas exteriores á nosa realidade. Pode
riamos chama la tendéncia "masid ista" 
pois foi este o primeiro dos nasos crea
dores en entender este xeito do enri-

. quecimento cultural. 

"GALICIA-80", BOA SOR:· ' 

. só poden::ios felicitarnos por ser a me
llQr colectiva de pintura que se mon·
tou· no · pai's, senón tamén poia sua 
iniciativa tratala de oportuna e nece
s?ri a, e é este un feito que nqn conse
guiron até agora nengunha das Biena
les e montaxes de entidades con bas-

Da corrente "europeista" ternos 
nesta mostra dous expoñentes moi 
claros e brillantes. Son Jorge CastiUo 
e Alfonso Costa. De depurada t écni
ca académica e intelectualista é ~ sua 
unha pintura urba~a nacida entre ca- · 

TE . 

Eri xaneiro de 1980 nacerá en Ga-• 

D!BUJOS TIN1A- CHINA ·'¡: 

"PUt O 1 1n íso Perd iot/',. ntealta-
rrs, 3 S n t I LJO . 

B LAS LO U RES. Pinturas. Sala de 
·Arte do "Banco de Crédito · e CINE 
· Inversiones; '. Praz? ao · ~errol. Lu~fo. 

·< X'AV IE.R TOUBES . . ·Cerámicas. 
Galería Sargadelos. R·ua Nova l6 . • . 
Santiago. 
"" MARIA CAR ME SANTISO. Es
maltes. -Mes • de · Nadal: P.ub , ;11 
Gattopardo". Viveiro. -

¡ • 

DISCOS 
DISCOS DA SEMANA 

LUDWIG VAN BEETHOVEN . 
Sonatas para viol í n e piano número 5 
e- 7-. Yehudi e Hebz ibah Menufiin . 
Emi-Od.eón .- 037-ÓOb 170. lnter-
pretación.-1 O. Sonido.+ 8. , 

Conéerto . para piano e orquesta 
número 4 · e Rondó Op. 51,2 .· Hahs 
Richter-Haaser, piano. Orquesta 
Philharmonia. Director.- lstvan Ker

l· tesz. Emi-Odeón.- 037.000 528. 
! .1 nterpretación .- S.5. Sonido.- 8. 
l Duas vellas _grabacións ·de obras do 
1 período medio de Beethoven que son 

archicoñecidas- para- o aficionado. A 
inte.r,pretac ión de Menuhin merece ser 
considerada como modélica. Polo que 
se refire ao concerto presenta unha 
leitura moi moderna insistindo nos 
aspectos rítmicos, · senda de destacar 
o _sonido.do p ianista. El\1i edita estes 
dous discos na sua colección 
económica o que é un aliciente máis. 

CANCIONES GOYESCAS Y CON- , 
TEMPORANEAS. Angeles . Chamo
rro, soprano. Emilio López de Saa, 
piano. CBS 73907. 

Consideramos que a grabación do 
material , do Cancionero de Ocón é 

mento do romanticismo hispano. 
Ago_ra ben, eso non xustifica que a 
soprano nen pronúncie nen mida nen 
afine nen teña gasto cantando 
virtudes das que . non desmerece o 
acompañante. Non entendemos a 
ra zón da inc lusión das mediocramen-
t e soporíferas cancións de · López de 
Saa. Unha ocasión perdida. 

ESTA .NOITE OU NUNCA, d e D. 
Schimid. Suiza-alemana. 21 de 
Nadal. 35 mm. Cine-club "Padre 
i:;:eljóo". Na CAsa da Cultura, o día 
21 . Ourense. · 

"EDIPO RE", de Pier Paolo 
Pasolini. No Cine Ouiroga, ás 10,30 d 
noite. Cine-club Marín. 

Rl'JE 

CARMINA BURANA, - de Karl 
Orff ·(escolma). Estudo de Música 

rro >paredes e desta maneira nada ·vá
·ria · . o contexto diferenciado En A 
Co~ta Ron topamos diferéncia. de fon> 

·do entre a 'obra ésposta e os seus mu~ ,_ 
rales _do · Frenopático de Barcelona. · 

Na corrente "masidista" aprecíase 
unl:la dependéncia .e un compromiso 
cara a Terra. Este compromiso móve
se entre o compromiso Ídeolóxico e o 
incm1sciente, por afinidade. Oigamos 
que nesta corrente sacudense os dis
finto.s movin:ientos pictóricos desde o 
surrealismo até outros montaxes máis 
exóticos como a ·"actión painting" pe
ro todo cun denominador comu11 que ' 
é a necesidade de facer as aportat: ións 
máis xenuinas da nosa identidade. 

V elaiqu í algo do moito polémico · 
·que pode dar a nasa Mostra de Outo
no. Enriquecida con mesas redondas 
e un asegurado éx ita cultural con.todo 
o exposto. e pala sua homoxeneidade 
en xeral, moito nos agradaria que non 
quedase na primeira edición . 

Fernando M. Vilanova 

Antiga rle München. Día ·74, ás 
22,30. 

PUBLICACiONS 
X ER GA, d o "Grup o Cult ural 

Galega" de Bizka ia . Número de 
nnvernhrn- n ;:id(! I do 79 . 
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GUIEIRO 
-~ . . 

curso· de · língua 
i 

MANUEL MURCIA:. os 
al,ieerce.r da

1
nosa conczen:.. 

cza nacwna. · 
Sobre da aira da antigua 

acrópolis, no méio da colina 
. ducis veces sagrada onde ' os 
nosos país oraron e combati
ron pala pátrea, é bo gritar: , 
i orade e combatide, pois é 
chegada a hora! 

Chegou en verdade·; dabon
do o sabedes, como tamén 
que pasado o tempo dos 
queixumes, n 'hai outro re
médio -se nós somos homes 
e queremos ser pobo-_ que 
lembrarnos do que os alleos 
nos magoaron cos seus dites f? 
cos seus Jeitos. .Tempo é xa 
de que este Lázaro saia da 
sepultura en que o puxenon, e 
volva ó que foi seu. Pouco fai 

· falla pra elo, p.ois todo está 
feíto. O capz'tulo das queixas 
médio esquencido, pro vivo e 
inmarcesible o dos dereitos 
que nos compren. Os pobos 
porien decote unhas e outras 
no libro da sua hístória: 
o que temas que facer é abrilo 
e ler nel. Nas suas páxinas mis
teriosas encérrase sempre a 
leución necesária. Con soi gar
dar o recordo dos pasados 
desastres, venga infreixibre os 
erras do destino contrário. 
Nelas aprenderán os nasos 
fillos canto os vellos fix'eron 
polos seus. Cando menos, 
verán como está ali escrito 
con letras de sangre e espre
sado o inmortal deseio que 
nos animQ1!:...pra chegar ó que 
chegamos neste momento, e. 
levqr adiante as nasas reivindi
cacións. Pode decirse que 

~ nese- consentimento do tem.po 
e no co,nstante esf orzo c?o s 
nasos pra facelas efectivas, 
está a sua lexitimidade. Delas 
temas a forza, delas vennos'o 
direito con · que · tratamos 

. de ser o que· f amos; e sobre 
todo conservar canto. por · 
unha série de delorosas con- · 
tinxéncias, veu tan a menos 
antre nós,- qu.e é coma si non 
fose. O primerio, · o naso 
idioma. · 

i O naso idioma! O que 
Jalaron nos os pais e vamos es
'quecendo, e que falan os 
aldeáns e nos achamos a 
ponto de n 'en ten delo; aquel 
en que can taran reís e trova
dores; o que, filio maor da 
pátrea gallega, nola conservou 
e conserva coma un don da 
providéncia; o que ainda ten 
nos nasos labres as dozuras e 
ternas e acentos que van ó 

'corazón;. o que agora oi'des 
coma si · fose un himno 
relíxíoso; o hermoso o nobre 
idioma que do 01ltro lado 
dese ria é Zéngoa ofical que 
serve a máis áe vinte millóns 
de homes e ten unha literatu
ra r~presentáda pq_los nomes 
gloriosos de Camoens e Viei
ra, de Garret e de Herculano; 
o gallego, en firz, que é o que 
nos dá dereito á enteira 
posesión da terra en que 
f omos nadas, que nos di que, 
pois somos un pobo distinto, 
debemos selo, que nos por
mete o porvenir q1!e procu
ramos, e nos da certeza 
de que de se1' fecundo e11 bens 
pra nós todos. · 

Nove 

A inda · que Manuel . Murgu ia 
so tanxencialmente se pode in
cluir na nóm ina da escritores da 
literatura nacional· na sécul o X IX 
por ter esrító moi pouco no n-os~ 
idioma, se é de estrita xustícia 
inc lu ílo como voz significativa 
neste percorrido pola história da 
nosa 1 iteratu ra, que, pretendemos 
facer nesta sex ión. O papel que 
Murgu ia sogóu na nosa renacén
cia foi claro." Con todas as contra-· 
c;iicións· próprias dun movimento 
que estaba a. nacer e q~e non tiña 
detrás unha cJase soci al · definida 

-. que pelexase polos seus intereses, 
o pre-nacionalismo de s. X IX 
abnéase entre te_9déncias ideoló
xicas, diversas, pero tinx idas do _ 
mesmo sentimento · de devo'ción 

-pola nosa pátria. O gran.de valor, -
precisamente •. dos protagonil)tas 
intelectuais do RJ°xurdimento 
(Faraldo, Vicetto. Brañas. Cabeza 
de .león .. Díaz ' de Rábago, ... ) é 
poñer as primeiras pedras do 
anti-asimilacionismo na nosa , na
ción, ber. desde posturas .popuÍis
tas, ben desde outras-máis radicais· 
que non acertaban a concretarse 
ainda nun proxecto global qe 
descolonización do país: So polb 
feíto de defenderen e utíl izaren 

. a 1 íngua nacional, os escritores d0 
X 1 X soñ. aliados da~ clases popula
~res ainda que non pertenzan a 
elas. O mellor do seu he·rmo será o 
que recolla o xa nacionalismo 
co.nsolidado .donoso séc.ulo. ' 

Non hay en Murguia (non 
podja habelos) prngramas de 
recuperación económica. para Ga-

l(cia, non hay alternativas política 
definí as, meis si t en, en .cámbio, 
intu icións lo.go ~onfirmadas e 
distincións ·(vitais- para unha na-

.. ción negada) que son pedeita
mente. válídels hoxendia: "Se 
quiere que en nombre del Estado 
teneguemos de lá Nación · que, 

CARTAS .E PASATEM-Pos- --

O SORXO -AO MASCULI
NO 

Amigos : 
Está cada vez máis estendido e 

aceitado o uso de -AN/-A como re
sultados dos sufixos lat inos ANU/ 
ANA nas palabraspatr:moni fl isgalegas. 

Ainda considerando que en última 
instáncia son os filó logos os que de
ven decidir sobre este particualar, en

/Íendo que as razois han-de expor-se 
con clareza, e a vcrdade _é que non al
canzo a enxergar tais razois. 

Vexamos : os sufixos 1 tinos ANU/ 
ANA resolven-se tradicionalmente 
por meio da perda do N intervocáli
co, en AO/AA con nasalidade. t nl e 
como hoxe se pronuncian na fo la dos 
Aneares. Lago se transformáron en 
ditongo AU e vocal A, ambos nas· is, 
tal e como se ouven non só nos An
eares como tamén en todo Portug, \I. 

Posteriormente, coa r"ecua das nn 
salidades até á fronteira portuguescJ 
(excepto o caso dos Aneares), aqu 1 •s 
resultados déron os actuais: AO/ AU 
Para masculino e A/AN para femi n i
no. 

Cuando a este último, asistimos 
hoxe ao avanzao da forma A sobre 
AN, que está praticamente r lo ' ciad d 
ás rías ·baixas, Baixo Mi11o e comarcas 
fronteirizas con Portug'al. 

Con respeito ao resultado mascu· 
lino, é uniforme -en todo o paí • ex· 
cepto na estreita faixa litoral en que 
é substituído. polos sufixos femini· 
nos: -A no nonrte, -AN no sul. 

quer exclusivamente feminino, quer 
feminino e masculino indistintamente; 
nunca como exclusivamente niascul i
no e nunca D pasto ªºresultado -A. 

O resultado AO, ali onde existe, 
é exclusivamente masculino. e opon- . 
se sempre aos resultados A/AN como , 
a femininos. 

O resultado -A. nli onde existe, 
substituí sempre o resultado -AN. 

A vista disto considero que se de
veria xenerali zar o uso do sufixo 
-AO masculino -pese as dialectais e 
minoritárias zonas onde non existe
deixando os outros para aqu i lo do 
que naturalmente proceden : o femi 
,nino. 

Helena Táboas Souto. 

Por exe~o: En Guntin ouve- , 1.------------------1 
se : Mao; verao; chao; la; ra ; mazá; 
mañá; o irmao;. a irmá. . 

En Oimbra : Mao; verano; chao; 
grao; lan; ran; mazán; mañán ; o ir
mao; a irmán . 

En Ares: Ma; verá; cha; la; ra; ma
, zá; mañá; o irmá ; a irmá. 

En Redondela: Man ; verán ; chan; 
gran; lan; ran; mazán; mañán; G irmán; 
a irmán. 

Portanto, ali onde existe, o sufixo 
-AN é considerado polos falantes, 

cómo sobes que acostumbro ·L,. al(? 

SOLU.CIONS A OS PASAT.EMPOS · , 
DO NUMERO ANTERIOR · 

- _Fáltalle o preto (fáltallP. O pra TO). 
-"Vai por ela" (vai X ela). 
-"E real todo" (R alto do). 

DE"- BALDE. 
Elect1 icista ·con amplos coñe
cementos e prática 'dabo"nd@, 
farto · de andar emi.grado nos 
barcos extranxeiros desexa 
atopar traballo na Terra para 
non emigrar máis. Eugenio 
Diz Maledo. T. 702162. Sei
xo. Marín. 

.. 1 

Número premiado no Sorteo 
dun Vi.axe a Cuba par¡:¡ duas 
pe¡soas, dentro da campafía 
mu nicip.al d~ Lugo do 
BN-PG: 9.397 . . 

Faqo co lecció n de postais de 
rn.c nu1 'fe1 tos galegos. Aos in
ter 'Sa 1 S no ir:itercambeo, pó-

o l I s mandar de todo o Esta
.fo españo l. Tamén_col ·cciono 
pe ·atinas. Xulio Fontec~a . D i
vi ión A zul-7-tercero. A CO
R UÑA. 

Jl •' rcaria '.'O atraso ecorómi
r,., ele Gali cia". C lest ino S n
, iolJO López ." T ro ia-10- )ri lP

ro: SANTIAGO. 
V r1rhlo Seat 600 de océ1si 6n. 
Xos¿ Manu.el tamµos Mén le;. 
Tr u ia-10-primero. SANTl 1- -
GO. 

pertenecemos" •. Eis o exemplo de · 
como, a pesar das cbntradicións 
citadas (que abraxen o uso do 
mesmo idioma). vese a luz no 
longo tunel da historia individual 
e _colectiva de nós mesmos no 
século XIX. 

na excrita a ma10r parte · d;:is 
asimilacións que . se producen na 
tala. Por isto, ·oon debe extrañar
nos que · se elida o --n- intervo
cálico, en fonética, de "n' hai" 
ou "nentenclelo" (non hai ou non 
entedelo). 

A un ha fase da h istória da nosa Fóra de mitificacións reduci
nistas como de ataques feí
tos sen comprender a distáncia 
histórica que nos separa del, 
a fi gura de Murguia é válida e 
reivinclicábel ha sua · xusta di
mensión : pioneiro . do que, co 
tempo, se decantaría para po- ' 
sicións cada vez máis lúcida e 
coeren'tes- sobre a nasa real i-

~ dade. 
Murguia, como xa apontamos, 

foi un home que, a pesar de ter 
potenciado ao máximo o empreg_o 
de galega, se escrebeu no naso 
idioma u.nha mínima parte da sua 
extensa obra e; tal vez por isto, o 
oomentaario lingü ístico de hoxe 

1 lngoa, que Carbal lo Calero acer
tadamente ten denominado inter
dialectal, obedecen as alternáncias 
que observamos nas desinénciasda 
6ª. persoa dos perfeitos : "J!l-lse
non; fuxeron'~ (di alectais), 'can
taron", na vacilación vocálica 
das átonas "direito (s)", "dereitO". 
A primeira forma , no galego 
talado de hoxe é maioritariamente 
o español. solo, senda SO a forma 
galega tradic ional e soio unha 
forma literária (ou ta.1 vez dialec
tal?) de soi~ (própria dos dialectos , 

- que teñen 1 , J que corresponde ao 
galego moderno x . (Rianjo 
Rianxo;ja : xa, ... ). 

__ poda ter un certo interés. 
Este texto é un anaco do 

discurso . que- pronunció~ nos 
Xogos Fiarais de Tui de 1891 e 
que, xunto cos que neste mesmo 
acto pronunciaron Cabeza de 
León e Brañas, todos eles publica
dos na -revista rexionalista . la 
Patria Gallega, marca un fito na 

·Falla so debe empregarse como 
sinón¡,rrio Cle falta, particípio de 
faltar, pero non como substantivo 
("Os nenas pequenos teñen faltas 
de atención") . ou como 
outros · tempos de.ste verbo ("A 
moitos fáltalles "mallarse" e sóbra
lles falren tanto") . 

-'historia moderna do gal ego: a 
primeria vez que se utiliza a nasa 
1 i'ng'ua nun acto público. 

· A representación J;ráfica se 
palabras como "pátrea ou-''lén
p" (esta última cun claro 
influxo do español) veñ·en demos
trar·. máis unha vez, que a maior 
parté dos vocábu IOs gal egos . aca
bados en ·i, u - .vocal forte son 
esdrúxulos e. por , tanto, deben 
levar acento (conciéncia, 1 írico, 
abúlia, ... ) . 

Como xa vimos, no caso de 
Lamas, os escritores do X IX 
(co.mo hoxe queren seguir 9lgun
has te,ndéncia~) procuran reflexar 

Reparemos nos usos de meioe 
médio. Méio usarémolo · cando 
funciona como adxectivo antepos
to a un su bstantiyo ou como 
partitivo (meiodia, meio-ambién
te, .. ..l ou como substantivo (os 
m·eios de comunicación). IVlédio 
cando fu-nciona como adxectivo 
posposto a un substantivo (vida 
média) ou substantivo ·lexicali
zado referíndose a deportistas 
(O médio esquerdo marcou o 
segundo gol) ou á ·prenda de 
vestir (As médias de la dan moito 
calorJ. 

Fi xP.mnnns, nnr últirn0. · en 
leución con vocaliLació-r1 popular 
do gru po culto -ce-. 

· Outro desveAturado mais do es
quecementod,oPobo Gaiego, Al)re
lio Aguirre: De ori xe vasco; nasci- · 
do en Compostela, na casa r¡úme
ro 5 da Ruado Vi lar o 23 'ae A bril· 
de 1833. Foi··un dos m1Hores po8'
tas románti~os do secu lo X 1 X, e 
un dos mais fogosos ·do espririto 
liberal do seo· tempo. Escolar da 
Universidade-, que endemais de ser 
un incansabre é senial en todos seos 
poemas rélocentes po lo amor ali
bertá e indixenización en ben ·dos 
qu.e vivian baixo a escrabitude e o 
sofremento. iDio ven erara ó ·co
ñocido banqt1ete · de Conxo do 
1856! Mu"q;, ;a, que tivo a serte de 
sere· se.o -millqr-compañeiro, colo-

. couno no seoº libro "Los Precu·rso- · 
res" onde nos fala do seo ·gran fro
lecer literareo .causas de moito in
tres, como o m¡llor acerto pra~o.s 
·tempos vindi irbs. '!No . Liceo de 
San Agustiño", d ista cibdá, entón, 
como o millar Centro Artistico, 
de poetas é artistas conoceo a Ro
salia, de cuya amistade como duas · 
i-a lmas xemelas xurdian en Agui
rre e namouro poetico que sentía 
por ela. lste subrime poeta, viveo 
sempre en Santiago, pero óseo ar
dente soño era ó de coñocer o mar 
que pra seo curazon e pensamen
to era a sua millar ledi ia. Mur
guia dinos qt1e cando foi a Vigo a 
sua emozon ·era erara e f li s. Ali 
coñoceo unha xovencir1a que o fa
cia ditoso, escribindo moitcs ver
sos · a sua fermosura. Nací bda da 
oliva, a xuventú, fix eronlle moitos 
fostexos, onde seos adimiradores 
1 varona embarcado intre .muse
cas e canzos a lus da lu a po la de
leitosa ria. De vo l ta a Santia(:Jo , de-

, cnyeo seo anemo, o lembrar aque
las horas de ilusión e dita. Algun 
tempo depois foise pra Cruña, a 
pasQr uns d i s con uns compañei
ros. Eillui ti iin un nmor: Fel.isa Ta
bonda, que vivia en \tilaboa, que 

• ?" 

lle levaba os días da vida e q1:.1etan 
axiña a veo vicouna docemente, 

· sint~ndose maes peeta qué nunda. 
Aquel, mesmo dia, cando o sol rric is 
forte qaba depois.de xarit¡;¡r, f ise 
CúS compañ.éirds " a praya pe S ri 
Amaro e o velas ondas mimosiñas 
~u- vicaban as area, ·feise cara a e
las pra loitar docetnente ca au gl.JEl 
e in•tre as algas, ique peniña!. foi 
a sua tamba onde pechou seqs bri
lantes olios pra sempre. Falouse 
dun soicidio, pero Murguia nega o 
por compreto. Seo cadabre foi traí
a. ista cibda nunha Tartana. NG 
éruceiro da Cruña case todo o po
bo de Santiago foi a recibilo, sen-

. dq levado a ~ombrc:is . de estudan- , 
tes e obre.iros hastra o cimeterio 
de Santo Domingo., onde fai no 
maor esquecemen'to.. Finou Agui
rre o 31 de Xulio de 1858 os 25 
anos, o mesmo·ano que casou en 
Madri a escelsa Rosalia. En 1859, 
todalos 1 i teratos gal egos lle adica
ron un li b ro o. tid1Jo t 'Corona F.u
nebre", senda o p ifmeiro verso, 
da " Canto ra do Sar" Au relio A gui
rre, escr ibeo soi un verso en ·gale
ga "O Sii'íor de Cáratraba", que 
denón chegar a morrer tan novo, 
hu bese de faguer moitos maes. 
Non é de iñorar que a "Negra som
bra", de Rosali a foi isperada nón 
poeta de A u irre cando di: 

Dime tu ser misterioso i 

que en mi s r oculto moras 
sin que adivinar consiga 
si eres realidad o sombra. · 

Agora, pra dar fín a este tristeiro 
teima. pensemos con sentemento, 
e ó A xuntamento, n:n siquer á seo 
nome adicolle unha Rua, nin tam
po~co unha praca na casa onde 
nasceu ('\un dos ºtillos mees ilustres 
de Compostela, o que lle chamou 
Mt1rgui "O Espronceda Galician". 

Antonio Prado DiaZ: 
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EA 
Por FELIPE SENEN 

No lugar de Mato de aldea de Rañestres e co- ba as ovell as._. . c~ndo . ruxe algue~ ·palas suas propiedade~ 
l lendo por unha desv iac ión da estrada .que leva dende_ f uxen éo mo o vento. • · 
üurense a Pontevedra, pouco antes de chegar á vila de . Turi stas, curiosos, investigadores ou prensa andan n.i 
Maside, atopamos a casa das irmáns Nieves e Aurora . percura las -" meigas", elas siguen coa sua teima, cos "µa-
Varela González. Casa que é santuar io merecE'. nte d~ sua cl rer:iustrii1os'. ' e :coas almiñas do Purgatorio, ~tern a leta-
consevación, obre todo cando os turistas descobridores · · nia das· sesentsmas. · ·. 
do mundo escomenzan a acudir ao. lugar co costume de _, --- - .1 . _ 

ver as causas dun xe ito ill ado, forado seu .contesto,, co- - ESPIRITISMO, ·ANIMl.SMO E PANTEISMO _ 
mo si aquelo fora un zoo lóx ico irracional. · 

Comp re facer unha aná lise da conE:!ucta das irmáns . ~.' "La R-égión" de .31-11-77 voltóu a ir:isistir no tema 
Vare la e atoparemos non so mentes ~o.n elementos.....tlp i- dun xe iteúuperf iciaJ e .sensacionalista; "Ha.y quién las ta-
cos dun s(ndrome psicopato lóxico, cu n xeito de esqui- cha de .brl.Jjqs·. pero afirman ·que no las. han visto nunca 
zofrenia senón con elementos .da máis enxebre tradi- rras lad'árse en la noch.e del .sabado hacia el arenal de Coi ro 
; ión ga l ~ga, si'ntomas de. tipo cult~ \i:r l , r"e'Í! x i ~?º· ~u fo l- -en ,, Can_gas ·o eri Sevi!·la· en su escoba, en donde celebran 
clór ico qu.e se ir:i teracionan ·e bro'tan:. C'?'.flq,_unha limpa . sus aq~.el-ár:res.; . ~cha~do· cartas y .predicen e! porvenir las · 
Jec ión de antropoloxia. Conducta . ~ nor_mal ._que nDn é .. auténticas bruias'. ' , U) .. . ' 
máis que o efecto .du nha causa ·soc ideco·nón:i ic·a: E r(Jigra-· · · · - · o·escontesiual 1.zarse a .rdeá 'de meiga e vela ( c:o_mo se 
ción, destrución do J'neio rÜrai. .: mi : seña'.CG_lonización,, . · .. '.-fai un .refrito: ·co·r'.r Óutr'os conceufos de a·utras latitudes e 
dependéncia. ' : : .mais -con contest0s· cultura is d iferentes. 1 sta idea de apli-

.-. Car concéut'os ' Xer.ai·s 8 m ist'maGJGS . ' mOi dado e como 
"A CASA DAS MEl'GAS" . . · · consecuenda . ág rómán .·istas· teorias. - Os feitos cqmp_re 

. . . . . anal izalos e~' espacios socio~temporais coocretos. 
A situación. das irrnáns . Va~e la tcima cpnductél rrio r-:- ·-: · ·· N·isfe : cm:itesto .do e.rúorno da B.ocarribeira Omen= 

rnal pouco despois da ' desap~ffi c i.éin 'd.o pai, ·Ahdr-es," ·ao: ·. sán ,e~nténd~se p~r r:ne iga ·_ ~m se_r _ ~o~e illado, cunh_a c9n
que os veciños do lugar dan-p·or morto,. ain:di3 . se·n se. ·co- .. ducta an.brma},. esotérmica, e na que perviven unha cert~ ~ 
ñocer onde poida ·estar enterrado, a han se'r .q\ie nai ~ - fi - ·· dose. de.· elementos· tradicio·nals, qihda con contamina
llas se priocuparan poi a sua centa de l le face( ·ao .se.xeito, .. 'cióris ·áctua'is, adicando_ ·a rit_o_s-de tipo pararel ix iosos, re
en lugar descoñecido, f1:1neral e enterro . l~to non . nos · lacioríada coa ·".out_ra vida" e a unh~ liturx ia visibel e has- . 
asombra polo que' ~ a veremos máis adi.an.te. : . : tra cun fin soc ial (curac ións, agoiro, c_onsello ... ). . 

Dende entón, remates dos anos cincueñta, · as ' tres . lste mesmo· entorno considera "mei-gas" ás irmáns 
mulleres escomenzan ·a sua estrana-obra viibel: As peclras· ·Varela. Seu corñportamento sigue unhas pautas tradicio-
da casa e dos va lados da sua propiedade·, dia a .dia e ·dem- ·na is, én boa parte. A Función social ?Jparece acochada e · 

po is de esmo lar ~·p olos difüntiños"-vanse ·marcando cun- ten que ser asi por parte do grupo " c ivilizad0" que lle é 
ha cruz insculturada e ca'leada de branca. Ca.da esmola· ast il . Seus remedios, pos non son .tanx ibeis, son espir i-
reco llida levabase. a cádesua pedra; nela gravabasé a ·cs ru z. , tuais, son para ·óutra vida, espiritismo (-agoiro, señ as .. .} 
P ' ro enchia millar iste· xe ito de figuración simbóli ca a Elementos de tipo tradi cional están vivos na su éJ 
moneca. Cruz e moneca teñen aqul un sentido animista. cond ucta, no seu comportamento psicopatolóxico e que 
Nistas ens~ñas poLJsan ·as ánimas daqu·iies difuntiños cu ias agora aparecen caricaturizados niste museo v ivo que.com-
fami li as diron esmo la. Nai e fil las percorrian as romeirias pr iria saber ver dentro do seu contesto e como tal conser-
e festas da bisbarra: Maside, Listanco , Carbal 1 ino .. . nos val o. N il están as permanentes do -animismo: a pedra re-
coches de linea é fácil atopalas, soias e amouchadas detrás, cibe á anima, panteismo. A natureza é a principa l carta 
moneando antre dentes o rosario ou un .responso. nista liturx ia do -espiritismo. 

O micromundo das duas "meigas" redúcese ao seu 
santuaria-casa, ao camposanto e máis aos núcleos de po-
boación cercanos. · 

As pedras da casa e mesmamente as tellas estan inza
das de cruces, tamén as pedras dos valados. Aurora fái
nas cun ferro e Nieves v.ainas .ca leando. Nas 'fiestras pin
bura'n as monecas de p lást,ico, .desco loridas e desfiacha-. 
bas mistúranse con c intas e con molin iños de vento. Cin ~ 
tas 'nas arbres, nas silvas, nas berzas ... seica" son para es
pantar aos esp(ritus rulns. 

UN CONTESTO MARXINADO, PECHADO E.RITUAL 

No an~ 76 o diario "La Región" deu as primeiras no
ticias por mor da marte de Rita, a nai. Por aquil entón a 
prensa destacou a curiosidade de quen a difunta estivera 
de corpo presente na casa unha semana, e como as irmáns 
Varela foron ao médico cavilando qué ainda estaba viva .... 
resistironse a enterral a. O párroco foi al ( despois de. escoi -
t ar o rumor dos viciños, as irmáns pregáron lle que a sua 
nai débera enterrarse baiso a viña, ·según ela deseaba ... 
A Guardia Civil interveu, houbo· ameazas e liortas que 

. 0brig_aron a un funeral normal e a levala ao camposan to , 
onde teñen a sua tumba decorada co esti lo e xeito tan 
part icu lar : Pedras, cruces e cal. Máis na casa de' plar1ta 
baixa e sobral ainda ninguén furou . , Dende entón as 
irrnans Vare la siguen a esmolar ou a dei xar triscar na her-

• UN MUSEO QUE COMPRE SABELO VER 

Ó museo tradicional marre coa mesma clase que o 
creou, coa burguesi:a colecioriista "de feti ches. o ml)seo 
·almacén, banco de· pezas non ten outro senso que a des
contestua li zación dos elementos que nil se conserVan, a 
nón. ser q"ue se supere e se asuma ista idea e se di ex e "in 
situ'.' os elementos que foron dados naquil lugar e nun 
tempo concreto. O enmarque espacio temporal non é 
sinxelo. ··· 

Promocionar e protexer ásentamentos e· materiais 
no seu mesmo lugar é algo pero é que a inda queda moito. 
Son, en Gali cia, as clases populares do medio rural as ·qae 
cjeben comprender o valor de un asentamento preh istó-· 
rico, de un muiño, de un pombal, dunhas festas tradi cio
nais ou mesmamente dunha casa que como a de Rañestres 
é o espello dun tempo de esmo-recer do mundo rural, de 
neuróses e do agramar inconscente da ca ri c;at rua da tt9-

- dición ... Dun xeito máis fleve vémo lo.en Castrelo do M iñ.o, 
en moitos lugares nos que somentes quedan uns vi c iños 
que na sua soledade dan en "tolos" e acuden aos vellos 
si'mbolos polo represión dos seus mesmos instintos. Re
viven os slmbolos e un modo de vida anormal coh íse ca
racter máx ico e rel ix ioso, ao traves do que podemo-s fa- · 
cer arqueolox ia e Historia sen urgar nos moimentos ou 
nas bibli otecas. · 

N_, 
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