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en poleiro alleo 
A ELEGANCIA 
FOLKLORICA 

En La Voz de Galicia, 18 de 
maio do 1977. publicábase a re
seña dunha conferencia de M.º 
Victoria Fernández-Espa ña y 
Fernández- Latorre, en Betanzos, 
encol de Villar Ponte con motivo 
do Día das Letras Galegas: Dijo 
del escritor gal/ego que era bo
hemio y buen periodista ... «foi un 
grande romántico e chegou a 
batirse a espada nalgunha oca
sión. Unha vez negouse a quitar 
as botas no lugar de desafío 
por .~ue tir1a un burato nunha ... » 
Coment6 que VIiar Ponte en el 
estreno de la comedia María 
Ro3a, del poeta muxlán Gonzalo 
López Abente, se prestó a repre
sentar el papel de abad, por no 
lwberse encontrado a tiempo un 
actor para este papel. Snbre la 
muerte e/e Vilar Ponte, acaecida 
el cuatro de marzo de 1936, 
afirmó que el periodista fue ob
jeto de un magnifico entierro ... 
Agregó después que la lengua 
es el v hículo de libertad racial v 
recordá la tragedia de la en
señanza prescindiendo del ga
l/ go, Qt..e ca/ificó de tremenda 
castracíón. Falar galego non é 
falar mal» Citó verba/mente el li
/J10 Pensami ntos de somentei
ni. e/onde su autor indicaba que 
/)astcllÍéJn 100 gal/ gul tas par 
{'(J/ou1r lt1 ¡N im ro pi eira cle la 
¡; 1trit1 r¡u/I {lél. 

Doña Marla Victoria Fer
nónd x lt muller aguda da
bondo coma pra relatar polo 
miúdo todas a1 anécdotas ha
bidas por hab r con tal de 
que o hom naxe a Vilar Ponte 

n Dia da Letra Galega1 se 
conv rti e nunha efemérides 
folklórka. D da na súa confe
r ncia que folar galego non é 
falar mal, pro a señora Victo
ria Armesto debeda botar un
ha ollada ó organización poll
tica ó que representa, aban
deirada da «espaf\olidad» e 
da <csagrada unidad de lapa
tria», que encirra decote o 
seu odjo e~pañolista contra os 
anceios de liberación das na
ci6ns asoballadas, coma a no
sa, e polo mesmo figura entre 
os nemigos declarados da lín
gua e cultura galega. 

Por outra banda, Doña Vic-

A fi ~i·ra, 
1ti a,ttJo., ai d~ 
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toria pode estar segura de 
que os galegos non imos atu
rar por moito tempo esa cas
tración da que fala e os cen 
galeguistas -¡moitos móis 
pra desgracia súa, seftora Fer
nóndez Espaiial- de que fa
laba Ponte estón hoxe com
prometidos na tarefa de «co
locar a primeira pedra da pa
tria galega». Nesta angueira 
esta mos todos os nacionalis
tas galegos. 

CAMALEON 
BILINGUE 

Dunha carta remesada ao Di
rector polo Sr. Mora lejo Laso. 
publicada en «la Voz de Ga/icia)) 
do 1 5 de abril, recollemos as se
guintes líneas: «En mi opinión, si 
el bilinguismo de una persona 
consiste en hablar dos lenguas, 
el bilinguismo de un país como 
el Vasco o el Gal/ego, consistirá 

en que se h~blen las dos indis
tintamente por las mismas per-
onas o bi n la una o la otra se

gún el domínio o la pref erencia 
de cada cua/ por cada una, a no 
ser en casos excepcionales. Y 
como seguramente todos los 
miembros de la Junta de Galicia 
v aún todos los parlamentarias 
gal/egos hab/arán el caste/lano 
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mejor que la lengua reglona/, 
podrían optar por hab/ar en cas
te/fano, como ya lo hacen algu
nos, v no exponerse a críticas ... 

Y creo, en fin, que no es cosa 
que se remedie con oursillos, 
que sue/en ser más teóricos que 
prácticos, sin contar que conse
jeros v parlamentarias tendrán 
otros muchos problemas que 
estudiar v que resolven>. 

O idioma galego non pode 
coesistir co espaftol, por que 
elo é perpetuar o asoballa
mento da Jingua móis feble, a 
oprimida, que é precisamente 
a nosa. Os nemigos do noso 
idioma nacional, cando non 
poden reprimilo abertamente, 
tentan esnaquizalo con sotile
zas, e pra eso nada millor ca 
chantarnos diante dos ollos o 
espantallo do bilinguismo. 

Non, Sr. Moralejo, o idioma 
de Galicia tén de ser o galego, 
idioma que despois de cincc;> 
séculos de persecución, de po
lltica asimilista, sigue vivo no 
noso pobo, a pesares dos es
forzos dos «imperia listas fra
casados» de que falaba Cas
telao. Que non nos veñan 
agora coa trapela do bilin
guismo. 

Razón leva, nembargantes, 
o Sr. Moralejo cando di que os 
parlamentarias e membros da 
Xunta saben falar millor o es- ~ 
pañol. Un dato móis pra que 
non quede ningunha dúbida 
sobor do carócter postizo e 
alleo a Galicia dos devonditos 
persoeiros e organismos . Pro 
non coidamos que seña cus
tión de falla de tempo, porque 
a actividade da Asamblea de 
Parlamentarios e da Xunta, 
agás discutir regramentos in
ternos e outras trangalladas 
polo estilo, brila pola s·úa au
sencia. Pero pasar de caciquil 
e colonialista a defensor dos 
intereses nacionais e popula
res é cousa dabondo milagrei-.,. 
ra que non se arranxa con co-
sidos. 

.. 
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IMPERIALISMO 
EN COIRO 

En «La Voz de Gaticia do 
martes 11 de abril atopámonos 
cunha carta ao Director. firmada 
por J. M. Rico, na que se pode 
ler: ¿se consultó a los gal/egos 
si son partidarios de elevar: el 
díalecto a la categdría de idio
ma_? A mi modesto juicio-/os ga
l/egos, salvo una insignificancia, 
nunca tuvimos en gran estima 
los dia/ectos v a mí por lo me
nos no me gusta la idea de que 
a mís hijos se lo enseñcn en el 
colegío. 

O Sr. Rico mánifesta o seu 
noxo polo noso idioma, e xa 
que logo, polo pobo galego. A 
bon seguro que o desprecio é 
mutuo, e mesmo podemos. 
adivertirnos de cando en vez 
coas lerias destes imperialis
tas cavernfcolas. Até poden 
resultar clarificadoras as as
nadas desta xentiña, que por 
grotescas, caricaturizan, e polo 
mesmo revelan os baixos fon
dos dos españolismo. 

Xa Castelao sinalaba a tei
ma de desleigados e autocolo
nizados por fuxir do «dialec
to» e percurar un «idioma 
universal»». A estes «univer
salista~» o patriota galego dó
balles Ún consello: que -abra
zasen o móis universal dos 
idiomas ... , o dos burros. 

Nefeuto, o Sr. Rico, q~e non 
gusta de que os seus fillos 
adeprendan o galego, deberia 
adicarse dende agora a en
sinarlles a arte 'de ornear co
rrectamente. 

Polo demais, a xuzgar pola 
sabe ncia lingufstica deste ho
me encol de idiomas e dialec
tos, sospeitamos nel certa afi-

LIBRE.RI~ 
GENFL 

2 /AMOSA TElUlA 

nidade coas acémilas, asf é 
que xa tén moito camifto an
dado. 

O SIMBOLISMO 
DUNHA DATA 

~ Do· Boletín da Real Academia 
Gallega, n.º 345-360, publicado 
no 1968, reco-llemos o seguinte 
testo que destaca as. razóns da 
fundación da efemérides do Día 
das Letras Galegas. 

«Por in iciati va de nuestra 
Acaâemia v con la aprobacíón 
del M/nisterio de Información v 
Turismo, ha quedado instituído 
el 1 7 de mayo, desde el año 
1963, como «Día das Letras Ga
legas». La fecha, bien simbólica 
por cierto~ es la que fig-Ura en la 
dedicatoria que a la escritora 
Femán Cabal/era puso. Rosa/ía 
de Castro en su inefable libro 
«Cantares Gallegos»·, data' que, 
por otra parte, quizá sea la es
presión del amor que sentía por 
su esposo Manuel Murguía, 
pues coincide con el 30 cum
p/eaños de éste: 1 7 de mayo de 
1863». 

Vaites con esta Academia 
«Gallega» que escribe os seu.s 
Boletfns en español. Fra9ue 
servido se lle foi ás Letras -.GA
legas con estas arroutadà( es
pañolisimas da «inefaiile» 
AcQdemia ¿Galega? MaÍ?pen
saron os flamantes académi
cos, cando institufrorf o Dfa 
das Letras, polo visto no~- mo
tivos que adu~en,- -'que esta 
data 1 habja âé '. con;v.ertirse · 
nunha xornada na qué toc(os 
os galegos corisc;ientes loita
mos po!a n~rmalizac-!Ón e dig
nificación do noso idioma na
cional. 

Teléfono,211119 
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«Foi o Goberno de Galicia polo menos dende que eu nacín», opinaba un vec1no 

'" 
das Encrobas logo da esperiencia do enfrentamento dos veciños 

con FENOSA, da que a empresa filial 
«Lignitos ,de M eira ma» está empeñada na esplotación das 

;' 
-m-inas do ·val. «Non fai falla falar ... tendo ahí a Castrelo, Portodemouros, Xove, As Encrobas ... » 

Protestaban hé i escasos días 
os veciños das Encrobas polas ac
tividades da empresa «Lignitos de 
Meirama» que .a pesares de non 
ter mercado aínda máis da mitade 
elas 850 hectáreas que precisan , 
xa puxo a traba llar ás ausiliares 
constructoras nas.. terras. Denun
cian os labregos o charreo de area 
utilizado pra lixar o ferro que pro
voca unha enorme poeira , destrã
gando as co lleitas e inutilizando 
os prados, e os traballos das má
quinas de Dragados nas terras xa 
propiedade da empresa que per
xud ican ás _fincas colindantes. 
«Dragados . ~entou entrar nas· fin
cas que xa teñen mercado, pro 
nós non lles deixamos. Se entran 
a traballa/as coma nós, bueno, pro 
se fan buracos e nós temos unha 
finca_ ao_ pé, pois váise//e o san
gue. E e_sq · tamp_qu_co /lelo pode
mos pe('!.'itir» .. . _ 

Os labregos, diante da postura 
d~ e~pr~~~ .. ·rr]~rnté~~nse rexas na 
defensa c;lo seu, chantándose 
dian .. te - ~as ·máquinas · pra impedir 
q~e -· sigan . a esnaquizar as terras, -
cnegá.ndose nalgunhas ocasións a 
en frentamentos, <a resultas dos 
ca les houbb L:Jnha denuncia por 
parte da empresa ; contra Cos
tiñán. t_aberneiro das Encrobas. O 
día 9 os. ve'Ciños concentraríanse 
na Coruña diante do Palacio de 
Xustic ia en solidar.i<!:lade co de
nunciado. 

Os labrego~ das Encrobas con
cordan en que non é permisible a 
actuación de empresa, namentras 
non se fagan realidade os acordos 

CADRO BRANCO 

«Se FENOSA está obrigada CJ defender o capitalismo, nós e·stamos obrig·ados a 
defender os nosos intereses, os do campo galego, 

os de todo o pobo galego, e 
tamén queremos que Galicia entenda a nosa loita 

e que responda como respondeu» 

AS . ENCROBAS, 
-O· FRAUDE· DE FENOSA 

O SR. HERV ADA, (CON GAFAS NEGRAS) REPRESENTANTE DA ADMINISTRACION, 
CONQUERIU FAÇER NO CUARTO INTENTO A OCUPACION SIMBOLICA DAS TERRAS. 

tómados o 1 2 de xu lia do ano ¡.:ia
sado no Goberno Civil da Coruña, 
ao mesmo tempo que denuncian 
o incumplimento dos devanditos 
acordos pola banda de «Lignitos 
de Meirama». 

res deiquí eseomenza a organiza
ción e a ofensiva política do pobo 
das Encrobas frente á empresa. 

En febreiro do 1976, membros 
dos Comités de Axuda á Loita La 
brega das CC.LL. entraron en con-

cusión en toda Galiciã, cuio ptmto 
culminante foi a manifestación do 
29 de agosto do mesmo ano na 
Coruña, apoiada polas organiza
cións do Movemento Nacional
Popular Galego. 

Os . alumnos-do convento de 
Sorria, compañeiros do rapaz 
amonestado por dibuxar unha 
bandeira galega, ante a actitu- A HISTORIA 
de do seu m'estre Sr. López Viz- _ DUN FRAUDE 

. tacto co pobo das Encrobas e un 
equipo de economistas da AN-PG 
elabora un traballo iniciándose 
unha serie de actividades pra di
vulgar entre todo o pobo galego o 
conflicto das Encrobas. E ao mes
mo tempo os labregos afectados 
clarifican as súas posturas. Froito 
deste traballo sería a 'movilización 
da solidaridade, con amplia reper-

Diante do que foi, cecais. unl:ia 
das primeiras manifestacións ma
sivas encontra da colonización e 
do asoballamento- dos monopo
lios, FENOSA vese na obriga de 
subir a oferta a 12 5 mil pesetas/
ferrado de labradío. 

calno Saavedra, puxéronse a -
dibuxar ' masivamente bandei
ras galegas. 
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NACIONAL 
cando os labregos das Encrobas 
opóñense por cuarta vez á ocupa
ción das terras enfrentándose aos 
intentos cie espropiación forzosa, 
nos cales a empresa contou co 
apoio das autoridades gubernati
vas. A continuación iniciáronse as 
negociacións e García Agudín, di
rixente do PPG e abogado do Es
tado . sería designado polo Gober
nador civil coma mediador entre a 
empresa e os veciños, pro o seu 
papel llmitouse a contemporizar, 
, <dr cos da f, ira e vir cos do mer
cado», p rcurando capita lizar a 
súa pr s nci coma mediador en 
rlec laraclón de prensa, segura
mente con fins electorals, sendo 
r criminado por estes motivos por 
parte dos labregos. 

OS «ACORDOS» DO 
12 DE XULIO 

O 12 de xulio do pasado ano 
acordáronse uns preoios de 2 5G 
mil pesetas/ ferrado de labradío, 
2 7 5 mil/ferrado de prado e 7 5 
mil/ferrado de monte. Pro os ve
ciños amosan as súas reticencias: 
((ainda é hoxe o dia eri que non sa
bemos o que nos dan polas casas, 
porque as terras teñen un preclo 
estipulado por ferrados, pro as ca

«AGORA LIGNITOS NON DA A CARA; CltNDcS-OUEIÍE FAi:A*, MÃNDÁ lt!i:ADEIROS)> . 

poden tasar todas 

1 r un ur o 
.s< I <111< .w 1 m1lqu ro vo 1!10 meu 
llt• p 11 n unlm m/I ¡u/nlJ nos mans 
1• lle din ómo mon x 1, falno,· 
¡ ro p t1 ·or por un cur lño teórico ... 
po l1rítJno sete ou oito e os máis 
pra S uiz 1», p rqu cmós abemos 
c¡uo unha central térmlct.1 ou hi
dráullca non crea postos de traba
llo. SI crea beneficio, pro pra os 
que teñen accións nesas empre
sas copítnlistas .. . Eiqul tiran abai-
o 1.500 postos de traballo, e 

ofrecen 300». E vanse invertir ei
quí 18.357 millóns de pesetas, 
destruíndo un vai de inmillorables 
condicións pra a agricu ltura, tanto 
pola situación xeográfica coma 
pola súa alta rentabilidade, e cun
ha media de edade da poboaclón 
máis nova. Por outra banda. o 
problema do posto de traballo 
afectará sensiblemente á muller: 
«Eiqul as mulleres temos un posto 
de traballo porque traballamos na 
terra, mentras que secadra o ho
me estaba fóra gañando pra eses 
lambóns .. . pro agora o traballo na 
mina ofréceno pra os homes. Pois 
que FENOSA nos poña a nós un
ha fábrica de calceta». 

No tocante ás pensións os ve
cinos conqueriron verbalmente 
que a empresa se aviñera a avala
las por un Banco ou unha entida
de aseguradora, pro posterior
mente o aval bancario sería susti-

tuldo por ésta, polo de FENOSA 
ou «Lignitos». cambeo ao que se 
opoñen rotundamente os veciños: 
«Dixeron que non habia banco 
que avalara esto, pro nós levába
mos/les o director dun Banco. Nós 
pedimos o aval dunha entidade 
bancarlD porque sabemos que és
ta vai cumplfr, e se a empresa non 
quere pagar bótaselles enriba da 
fñbrlcn ou do que f agÓ falla. E 
adern 1/s - slguen esprlcando
FENOSA, no caso que fose absor
b!"la ou pasara ás mans do Esta
do, poderia suprimir os compró
mlsos. Por eso non aceptamos o 
seu aval». 

Tamén daquela se firmara un 
documento que regulaba a situa
ción dos caseiros - os arrendata
rios viron na venta a «Llgnitos» 
unha inmillorable disculpa pra 
desfacerse deles ·-. polo que es
tes serían beneficiarios dunhas 
casas construídas pola empresa, 
de méis de 128 metros cuadrados 
e adaptadas ás necesidades da fa
mília, xunto con 1 O ferrados de 
terreo labradío. «Fixéronas no 
monte e all están algunhas rema
tadas, e cando firmamos ese con
trato, nel decíase que habia que 
amosar/les aos beneficiarias os 
planos, cando esas casas estaban 
en realidade xa feitas. De éaséÍs - ' 
non teñen nada... é unha verda
deira vergoña». 

Da violación dos acordos pola 
empresa afirman os veciños : 
«Dende as negociacións do 1 2 de 
xulio, non cumpliron nada e estl- · 
veron intentando dividir á xente; 
trátannos de comisión de compra
venda e o que somos é comisión 
negociadora dos intereses de toda 
a parroquia. Chegaron a ofrecer 

ALFONSO R. 

José Anton io. 130 . entrechán 

Tléf. : 419759 
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f?artos e inclusive puidemos solu
cionar o próblema ao noso favor, 
pro o que eles querian era poder 
decir que a comisión das Encro
bas foi · durB pro ao fin tamén se 
acabarã vendendo)). · ~ 

A comisión de veciños das En
crobas hon se 'vendeu pensando 
cecais que a súa loita non era . só 
por un vai: «Agardamos que todo 
o pobo gâlego tome concencia do 
problema - diríanos ·Manolo Fer
nández ..:_ porque non só estamos 
xogando cõs intereses particula
res dos ·veciños das Encrobas, 
senón que se está xogando apau
ta pra d comenzo dâ toma de con
cencia de todo o pobo galego na 
defensa dos seus intereses>>. 

Como se pode ver con toda 
claridade, a actuación de FENO
SA consistiu en deixar pasar o _ 
tempo, contandb. co silencio de>s 
medios tnformativbs e encetando 
manio~as de dLvisionismo, pra, 
chegado o-intre. mandar trabatlar 
és oonstructoras. incu mplindo os 
aoordoe suscritos cog- veciños' e 
poñendo unha vez máis aos labre
gos das Encrobas contra da pare
de. Non é estraña, xa que .logo, á 
súa resposta ante o fraude de que 
foron- ouxeto p(>r parte desta e~~· 
presa, conocida polas súas agre- . 
sións aos intereses· populares que 
dendes de hai algúns anos ven 
practicando en distintos puntos 
da nosa nación. 

O 17 DE MAIO, «DIA DAS . 
LETRAS GALEGAS», 

. . A_ ~os~ ·T.~R~A 
ESTARA A VENDA NAS 

- RUAS NAS VILAS E CIDADES DE 
GALICIA 

O I~ ! J ~ntero Rios, 50 · :~ .9 ·. santiago, m., 593655 
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1 ndustrias ·colonial.istas 
pasan á provocaci6n 

eidos, declarábanse alleos aos 
mesmos e pedían disculpas atra
veso dos seus delegados no Co
mité de Empresa polo boicot e 
agresións qye viñan de contem
plar. Segu idamente , técnicos da 
fábrica de Celu losa pasaron a 
amenzar a aqueles obreiros da 
~NG que manifestaban a súa in
tención de seren informados por 
ADEGA sçibor da irnportancia do 
problema ' e da súa repercusión 
nos traballadores, a efectos de 
garantía do emprego no caso de 
clausura das fábrtcas, e datas re
lativos a . hixiene, seguridade nõ 

- Personal cualificado de Elnosa e Celulosa - em
presas calificadas de perigosa e contaminante, 
respectivamente- apoiados por membros dó PSOE e 
afiliados á UGT boicotea.ràn un acto informativo que
baixo 'a· responsabilidade- e· organización de ADEGA 
-Asociación pra a Defensa ,Ecolóxica de Galicia- se 
celebrou en Pontevedra o pasado venres, 5 de maio, 
co ouxetivo de esclarecer e debatir as consequencias 
que teñen, tanto pra a bisbarra onde están enclavadas 
coma pra os propios traballadores, esta caste de 
implantacións industriais. As actividades .. de bokot 
tiveron ~a·I vi rulencia que os protagonistas do mesmo 
chegarfán en certo momento a àrrebolar diferentes 
ouxetos á mesa dos participantes - _bolígrçifos, bolas 
de papel. .. ~ feito que provocou a necesaria 
suspe.osión d_a sesión que estaba a discurri r nos locais 
dá-·Dele'gación de Cultura . 

' traballo e perigosidade. 

Dend~ . o qJesmo momento no Cando se' estaba a celebrar a 
que Celulosas primeiro, e a segutr reunión informativa .de ADEGA, 
Elnosa, se insta laron á beira da con asistencia de moitas persoas 
Ría de Ponteveçtra, a resposta po- interesadas nesta problemática, 
pular ·en.contra 'destas empresas así coma di rectivos e técnicos da-
foi continuada, singular-mente por quelas empresas ao frente de per
pa~t'e d</maífscadoras e mariñei- sona! das mesmas, e coa presen
ros, simultaneándose coas conti- cia do Xefe de Sanidade de Por:i
nuas prohibic.ións gubernativas a te"'.ecfra· e !?enadoJ polo PSOE, 
qJê se {:!€senvol~esen actos púoli-· senor Yuste . Grijalba, -apenas un 
cos encontra das devandi tas in- membrõ de ADEGA ~mpezaba a 
dustrias, calificadas pola l.exisla- íe~tura dÓ «Chamá~,~nto Ecolóxi 
ción vixente coma contami:nantes· co», o químico . de E) nosa señor 
e p.erigo-s':ls,_fe ita que revist!3 unha ~ -MLicientes, apoiado por téçnicos e 
importancia capital pra aquela zo- algún operarias, comenzou a dar 
n~.-· ~~48rr:\GS ·presente por unha berros coa finalidade forzar O re
banda a esistencia de depósitós mate do acto, situación agravada 

~ de 9.ª~--slºr.9, _l}l_Ç?[tal e a destruc- cando - pelas informacións que 
·· ción -total, -pe>ta outra, dunha das recollemos- o dirixente de UGT 
rías máis farturentas do noso país señor Hermida e outros indi.viduos 
denantes da instalación das mes- amandaron centra a mesa difa
mas. ,;,.... ~ rentes ouxetos, entre recrimina-

Unha vez máis, ADEGA viña de cións do público que rexeitaba tal 
denunciar,, ;-á$ irregu laridades de actitude. · 
carácter ~:' (¡;r'd ioo que El nosa e A vista destas actuacións un 
Celu·losas é{tán a cometer, atra- r-epresentante de ADEGA anun
veso d·u·n «Cham~mento Ecolóxi- ciaría a suspensión do acto men
eo», -e o pasado .venres tentaba in- tras o Senador pelo· PSOE, señor 
formar á opinión pública dos gra- Yuste, solicitaba a continuación 
ves atentados qu.e esas dúas in- do mesmo manifestando que el 
dustrias están a producir:- paulafí- convencer aes direeti.vos e técnicos 
namente na saúde humana e no de Celulosa e Elnosa de Gara a 
entorno ambiBntal , que conta con que depuxesen as súas interven
máis de 100.000 habitantes, de- cións provocaElora.s. Pola súa ban
nuncia que asumiron asociacións da, portavoces da lntersindical 
de veciños da zona, personalida- Nacional Galega e da USO 
des e entidades naturalistas e - asistentes asimesmo ao acto
ecoloxistas. lamentaban os inc;identes produ-

O COMPLACIDO E COMPLACENTE SENADOR E XEFE PROVINCIAL DE SANIDADE DE 
PONTEVEDRA CON TECNICOS E PERSONAL DAS EMPRESAS, POUCO DESPOIS DE SER 
BOICOTEAD<? O ACTO DE ADEGA. 

<f0 ' españolismo dalgunha das· 
organizaci(ms políticas e sindicais 
presentes :...._fnanifestou un porta
voz de ADEGA- resultou. ev/den
te nesta -ocasión, coma noutras, 
ao apoiar Q capital e a proceso co
lonizador e destructor dos recµr
sos da nosa nación con actos que 
poñen outravolta de releve a bar
barie do colonia/ismo e do es
pañolismo, facianas da mesma 
moeda que c.a/quera ecólogo, e 
máis alguén que se denominase 
socíalísta, tería de denunciar». 

E desfacable asimesmo a acti
'tude ·mantida polo PSOE-UGT se 
se tén presente, sobre t9do, a P'.e
sencia en1re eles do·•senaáor e Xe
·fe ae · Sanidade que, pola contra, 
non hai· moito, e en plena promo
ción política, falaba en termos de 
que as empresas deberían ser 
clausuradas, anque, na práctica, 
non ousou levar adiante a denun
cia das mesmas e menos nesta 
ocasión, come·ntándose entre boa 
parte dos presentes a historia _ 
tr.ánsfuga do señor Yuste Grijalba , 
do M SG ao PSG a deste ao 
PSOE, en procura dun post() nas 
Cortes españolas. 

No entanto, numerosas organi
zacións ecoirn<istas denunciaron o 
beicmt e as agresións feitas por 
personal das fábricas de Celulo
sas e Elnosa, baixo a dirección 
dos coífespondentes técnicos, 
tanto aQs oompoñentes de ADE
GA como aos representantes dou
tras organ1:z:acións presentes no 
acto, tales coma a xa reseñada a 
afiliados da central nacionalista 
ING. 
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crónica política 1 
- 1 

A loita cultural abriu camifto, en moitas ocastóns de 
maneira sensible, a un proceso concenciador galego e 
amosou c6mo, pesia t.odo, a millor cultura pra ~n pobo é 
a súa propia. 

E cando a(nda a loita cultural permaneda anelada, 
por condicionamentos ouxetivos, na adhesión sentimen
tal a Galicia pero acochando xa o formento de novas fa
ses, fases que aco~paftarfan a interpretación da realida
de galega e opcións concretas frente ó mesma, institucio
nalb:ase o 17 de Maio coma o «D(a das Letras Galegas», 
baixo o pretesto de que con tal data RosaUa de Castro lle 
adicara o seu libro «Cantares Gallegos» a fernón Caba
llero -a quen despois por certo odiou pola súa altive-
ia-. 

O 17 DE MAIO 

Andando os anos e baixo a responsabilidade das élites 
culturais arremuiñadàs ao redor da Real Academia Gallega, 
ao marxe do carácter positivo que adequire sempre o feito 
de divulgar a obra e feitío de diferentes autores, agás dos non 
galegos que tamén os houbo, as conmemoracións do 17 de 
Maio foron esmorecendo namentras se recubrían dun conti 
do oficialista que as illaba do movemento cultural na nosa 
sociedade. 

' A- ruptura con esta situación manifestouse finalmente 
con certa conflictívidãde cando os sectores culturais organi
zados ao redor do movimento nacional-popular galego orien
tan o «Dia das Letras» contra as efemérides personalizad as e, 
pola contra, vincúlano á problemática social - campañas po
la normalización do idioma e do ensino, por uns medias de 
comunicación galegos coma no presente ano, ag ás da lem
branza de Cabanillas no 1975 en base ao seu significado co
mo autor comprometido e patriótico - . 

Como periódico ·nacionalista desexamos, finalmente , que 
., ... o 1 7 de Maio se convirta axiña nunha data histórica no con-

texto dunha- cu.lt~ra normalizada. · 

CONFUSIONISMO INTERESADO 

Pero o que sí tememos é que nunca haberia unha cultura 
galega normalizada de callar actividades coma o anunciado 
Congreso que anda a preparar o «Omnium Cultural>>. Polo de
mais, esta organización é tan misteriosa que os seus apoios 
van dende AP, UCD, PCG, PSOE, hastra o «Colectivo Socía
lísta>>, formacións que se prestan inclusive a ratificar un ante
proiecto programático que nin se sabe quén o elaborou , a pe
sares de que nun principio criticaran duramente ao devandito 
«Omníum Cultura/)). Nembargantes, no terreo práctico, todas 
coincidiron nunha actuación antigalega, con atrancos inclusi
ve pra o noso desenroJo cultura~ -en concreto no terreo lin
guístico- e sobrn todo no confusionismo, co que non se co
laborou tan activamente na etapa do fascismo coma na ac
tual etapa democrática. Confusionismo que non axuda en na
da á resolución dos nosos problemas culturais e lingOísticos. 

O «AFFAlRE» ROSON 

A NOSA TERRA, como tén manifestado repetidas veces, 
entende que a eliminación política dunha persoa nunca é in
dividual senón social e que se dará na medida en que se veri
fiquen cambeos políticos que aquí non se deron aínda . Do 
contrario, se de ataques individualizados se tratase, habería 
que empezar custionando e eliminar as primeiras autoridades 
do actual Goberno español. De non facer interpretacións po
líticas, empezando p9la propia prensa, todo se convirte nun 
anecdotario contradictorio que contribúe a aumentar o es
cepticismo e a confusión no pobo. 

O «affaire» Antonio Rosón hai que situalo nas coordena
das devanditas. Rosón fixo..a súa autodefensa que non pode
rá, nembargantes, enganar aos que participen dunha actitude 
polític·a galega e dunha posición crítica real, por canto teñen 
máis en conta a política de servicio ao Estado Español que 
encarna a burguesía intermediaria e caciquil ca o anecdotario 
personal. Neste sent ido, dende posicións políticas críticas, 
Rosón está irwaiidado aínda que fose moi boa ~ersoa. 

FINAL ~OXJCO DA INOPERATIVIDADE 

Un aspecto insistentemente referido polo presidente é a 
súa condición de galeguista, denominación que pode resultar 
chocante a non ser que se entenda coma unha adhesión sen
timentaJ ao país ou de política oportunista - fenómeno do 
que non están esentos a maiorfa de membros da Xunta - e 
qi.Je coincidiría con todo o sucursalismo de dereitas e esquer
das. Ou ben que o galeguismo proveña da amistade con per
soas que representan unha línea liberal e culturalista que por 
·toda operatividade tivo coma final lóxico a Antonio Rosón. 

1 
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LUGO: 
NIN CEPOS NIN GRUAS 

O rápido crecemento do parque de automóviles, 
a falla de planificación xunto coas limitacións urbanas 
do casco antigo da cidade de Lugo, fan que o 
problema do tráfico seña hoxe motivo de fortes 
polémicas entre o axuntamento lugués e os veciños 
que sofren as consecuencias dunhas medidas 
arbitra rias e antipopu lares. 

A constitución ela ciclade, de 
ort m cli vai, rodeada pola im

pr sionante muralla, cunha vida 
comercial e socia l centrada preci
:-,amente no cDsco antigo, e a alta 
ri nsíclade cio tráfico, fixeron que 
él mpresa cone sionaria cio servi
r.ia de autobusos urbanos so licita
'¿¡ rio axuntamento unha regula
ción cio tráfico coma condición in
r li!->p nsable pra continuar coa es-
1 lotución cio s rvicio; ¡ oisque os 
continuas atnscos motivados pola 
frillo el opar cam ntos a í coma o 
.ic.c ' sO a det rminadas 1onas o 
fel ían invi~ ble. O axuntamento, 
1t ·coll nclo o son tlr da empresa e 
d.rlounlws asociacións ciudada-
11 lb puxo n viçJor. o primolr s de 
111rn 10, ur d 1.1 r ffl el 1 c Ión cio trá
fír.o ¡u nfc r t 11) funclom ntal 

ción cios veciños e usuarios ante a 
falla cle lugares pra aparcar e as 
fortes sancións do axuntamento. 
Neste senso a AN-PG local de Lu
go lanzou un comunicado mos
trando a súa repulsa e dando un
ha alternativa ao problema do trá
fico ((que quedaría solventado en 
boa medida habilitando lugares 
alternativos pra aparcar namen
t1 as os transportes non cumplan o 
papel que lles corresponde)). A al
ternativa concretábase en facer 
un aparcamento subterráneo nun
ha finca particular, situada entre 
as rúas Ramón y Caja l e Carril dos 
Fornos (no interior da muralla), 
quo t ria que ser espropiada. En 
vista rl qu a proposta foi .desou
vidc encetou unha campaña de 
flpoio l)'Jlxo o lema <d\/in cepos nin 

NIM GRUAS NIM CIPOS: 

QU8RIM~$ )IMRCAN81TOS · 
m nt aos aparcam ntos. que
cianclo suprimidos er;i cáseque to
Cla a zona antigua, e ao sentido do 
tr ófico n d termlnadas rúa6ii, al
gunhas elas cal s quedaban pra o 
uso e clusivo dos autobuses men
tras que outras pasaban a dis
poñer dunha dirección especifica 
¡ ra os mesmos. Ditas medidas 
virian acompañadas dunha serie 
cle aspectos repr sivos pra aque
l s usuarios que infrixlran as nor-
1T1as de aparcam nto que consis
tian no u o da grúa municipal e 
cios impopulares «cepos». a imita
ción das empregadas nas grandes 
cidades. 

A nova política de tráfico, de 
s m llantes f ctos ca a anterior. 
non millorou pra nacia a situac ión, 
producindo e, pola contra. a reac-

grúas, queremos · aparcamentos», 
recollendo méis de dúas mil fir
mas que foron entregadas á Cor
poración cando xa era delegado 

de tráfico o Sr. Granxeiro, quen 
stima a gravedàde do ·problema, 

asumindo coma válida a alternati
va da AN-PG aínda sen facer nada 
por leva la á práctica. A contrapro
posta do axuntamento estaría en 

utilizar provisionalmente a super
ílcie do devandito solar, pra o cal 
e tá en conversas co seu prcpie
tario Sr. Varela Villamor quen , an-

te a imposibilidade de edific iar 
máis de tres plantas, pretende 
construir un polígono medieval 
(apart m ntos de superluxo ao 
par r). 

O malestar dos veciños e co-

Fertilizan tes 

merciantes do c;asco antigo de 
Lugo vai en aumento ante os pro
blemas que lles · ocasiona o tráfi-

. CO, aínda que VOIV«;!n a. fur}CiOn.a_í 
novamente algúns aparcamentos 
e zonas azules pra o estaciona
me.nto limita.do dos. vehíçulos. A 
·retirada do çepo e da grúa e o h_a
bilitamento de aparcamentbs son 
reivindicacións inmediatas que 

t 
\ 

nÔn solucionarán a longo plazo o 
problema do tráfico urbano. de
pendente en boa medida da falla 
dun s~rvicio de ·transporte público 
colectivo eficaz que supla o uso 
dos transportes individuais, moito 
máis costosos. e que $e fan inevi
tables, ocasionando os graves . 
problemas · dos que a cidade de . 
Lugo non é unha escepción. 

iJ LIBRERa1~1 
«AO SERVICIO DA CULTURA GALEGA» 
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A REFORMA FISCAL ESPAÑOLA 
~un artigo anterjor sobor da ~eforma Fiscal Es

pañola (A NOSA TERRA; N.0 14, do 28 de abril , pasa
do), argumentaba mos que unha análise correcta da 
mesma non se podia encetar a partires da súa presen
tadón ideolóxica oficial e, xa que logo, apare.nte e su
perficial. Pola contra, un er;1f~que realista estó obriga
do a clarificà"r as motivaci.óns reais do proiecto refor
mador, pois só .deste ·x~i-to estaremos ~n condicións de 
carácte~izar ~.nidiamente tanto a súa coherencia inter
na (vai ·decir, al,ternativamente, as s6a1 contradic
cións)·, coma as -p,osibles consecuencias,.,..deriva~as da 
súa apricaci~ri. . · 

Neste senso cómpre constatar o que- sig.ue: 
1 .º A Reforma Fi'scal . Española conxuntamente cos . 

Pactos da Moncloa constitúen a. política económica ga
rantizadora da perpetuación dun sistema ecpnómico cuia 
forma_-~ . fr}.oqelaGión anterior están esgotatlas. Velahí a· 
necesidade. de -«re-formar)), de «re-modelar». 

F. J. CONSTJ!NLA ACASUSO 

res refuxio en xeral} que por estaren acochados na intimi
dade patrimonial conxugal e _privada poden eludir impu
nemente todo tipo de acción fiscal. Terceira e non menos 

' importante, a tarifa de gravame de cuia aplicación resulta 
a contía da renta a ingresar no Tesouro Público amosa 
unha levedade tributaria manifesta , como se desprende 
do cadro adxunto literalmente transcrito db artículo 16 da 
Lei 50/ 1977. 

Imposto sobor do patrimonio 

_Porción da base liquidable 
comprendida entre 

O e 25 millóns 
25 e 50 millóns 
50 e 1 00 millóns 

100 e 2·50 millóns 
250 e 500 millóns 
500 e 1.000 rnillóns 

1.000 e 1.500 miffóns 
1 .500 e 2.500 millóns 

Más de 2.500 millóns 

Tipo de gravame 
porcer.taxe 

0,20 
0 ,30 
0,45 
0,65 
0,85 
1, 1 o 
1,35 
1,70 
2,00 

" 2 '.º '0 ·,~ambeo de mode lo (que non de ·ese;ncia)- impli
ca un caste global .cuia distribución con~Útúe o problema. 
fundamental, ~à que -as~gurada <(democráticamente» a 
éonxelac'ióri ·salarial nos Pactos da Moncloa- o compor-_. 
tamento «rac.iona/;f dos grupos perceptores de (entas non 
~a larlais Pé!~~ , quéirase ou non, por unha transformación 
previa: a reform~ ~n profundidade da Administración Pti-- - Parece pois razonable concluír que o lmp_osto Es-
bli.ca e, en p.àr;tiçuJar, da administración fisc;al ,. hoxe por . traordinario sobor do Patrimonio é incorporado ao Siste-
hoxe inesistente. ma T-ributario non con pretensións fiscais, mais cun doble 

3 .. ~ Na , F;ñ'ecfaja en qu'e 0 aparello administr.a.tivo a·rÍte- obxetivo ideolóxico: por unha banda preséntase coma es- · 
r.ior _per_r:nanece prácticamen

1
te ina lterado-, é"doado presu- clusivamente destinado a gravar ·as grandes fortunas, e 

~ · por outra preter:ide familiarizar aos presuntos suxetos pa-mir que 'os aevañditos grupos, controlaçtores e be.nef_icia-: -
rios de ·xigantescas transaccións monetarias·e reais, non· sivos coa esistencia fvtura e definitiva dun imposto sabor 
só evitarán sattsfacer a parte do caste total' que ~~eórica- do patrimonio neto. 
mente lles correspÔndería ingresar nas arcas ·do tesóuro ,En segundo lugar e no. artículo 13 da Lei que co-
público en bas~ ao esprito inicial do proi~ct_o refo'rrnador, mentamos- implántase t§lmén un Imposto Estraordinario 
senón que, ademais,. cà~picionarân e lirnltTrán_ a·âpr.iê.â,-:~ sabor das J'811P~: . ~~~T-r:ªPª!·~~ ~eí~bna:I qlie esc~dan ª.s· 
ción do mesrno. De ser certo esto último, 0 'Ob~etívd. rj;i:c . -'." 7 50.000~ts.~ ar:iu_é!LS. Este. t'1pQ.]~ l~gr.eaos tén duas on-
cionalizador dó~·sistema (a «re-modelac1t/n', pêcpetuad~ra;r_:~ .. -~ . "' , ' .. ._'-"-'- · -'-· . -
atoparáse sin dúbida diante de dificul,tades·;·adloi§'n~-is .. ~ ' · "'!' - -

-Nefeuto-_ ~ L_~i - ~0/19·-7'1 ,~?el- l4 de novernQf?,,_ de rvf'~~ 
dicias Urxentes de Reforma Fiscal permite, na miña opi
pión, corroborar a derradeira constataciõn asegún 'se des
prefiq~ ._du}lh'á a~enta lectura do seu articulado. · . 

En primeiro._ ugar e no artículo 1.0 establécese un 
imposto estraàr'dlnario sobor do Patrin:10n-io das Persoas 
Físicas ,gptl ~rá,cter escepcional e tran$itorio. Dunha pri
mei ra · lectura -do testo legal poderíàse::.deduci r que este 
gravame .. novedosci" - sin precedente na historia do Siste
~1a Fiscal español -· vai ter unha incidencia considerable 
~os .estamentos .s9ciais económicamente· privilexiados e, 
fa que loçiõ.! cu.ântitativasnente mlnoritarios. Agora ben, a 
realidad~ é bM diferente por varias razóns. Pr~meira, por
que -esta ftovedade tributaria está viciada na súa orixe: 
xurde de:ta) -xeltq:r que fica imposibil.itada pra acadar a fi
ralidade.~e<?r ica ç¡,ue se lle impu~a, por canto incorpora un 
sistema de ev9lué)ción de riqueza significativamente res
petuoso dos áFitigos valores catastrais. dos bens rústicos 

· e das bases Jrnpoñibles anteriores dos bens urbanos. E 
esto a pesares de,, que tales magnitu_çjes son unha clara e 
indiscutible testimuña da non equidade que an!ñaba no 
sistema ~ributario tradicional. Segunda, este imposto evi
dencia a impos1bilidade de controlar e localizar. determi
nados elementos patrimoniais (xoias., obras de arte, valo-

xes: ben derívanse do traballo dependente (xorna is e sala
rios), ben constitúen o pago dos servicios prestados en 
réxime de traballo independente tanto por parte dos pro
fesionais oficiais (Notarias, Rexistradores da Propiedade , 
etc.), coma por parte dos profesionais libres (Médicos, 
Abagados, etc.). Como é ben sabido, o imposto que grava 
as rendas do traballo personal non pode ser recaudado co 
mesmo grado de eficacia no caso das rendas percibidas 
polos profesionais ca naquelas outras constitutivas de 
xornais e salarios. Estas últimas son doadamente contro
lables (as propias empresas reteñen a deuda tributa ria 
que posteriormente transfiran ao Tesouro) . Pola contra as 
rendas do traballo dos profesionais son prácticamente in
controlables no seu importe real, ademais de disfrutaren 
dunha ventaxa adicional como se pode deducir dunh3 
atenta lectura da lei : namentras que as rendas salariais 
compútanse coma ingresos brutos - dáse por suposto 
que non é necesario efectuar ningún tipo de gasto pra es
tar en condicións de percibilas-, os ingresos dos profe
sionais son computados coma netos, e decir, unha vez 
deducidos os gastos reais declarados e debidamente xus
tificados en tanto que necesarios pra o exercicio profesio
nal de que se trate. E máis, a lei maniféstase xenerosa da
bondo co sector «profesionais» por canto tales gastos 
evalúanse agora na súa contía total namentras que (pa
radóxicamente) no sistema denanterior tan só eran dedu
.cibles unha parte dos mesmos. 

En definitiva , observamos cómo se introducen impor
tantes discriminacións no seo do propio imposto. 

Por outra banda elévase o mínimo esento do l.R.T.P. 
a .1 70.000 Pts. (párrafo segundo, artículo 13). coa posibi
lidade dun incremento do mesmo en 20.000 Pts. por ca
da fillo con dereito a desgravación no imposto sabor da 
Renda das Persoas Flsicas, pra aqueles contribuf ntes ca
sados que perciban unha retribución anual inferior a 
315.000 Pts. (párrafo terceiro , artículo 13); disposicións 
estas que xunto co gravame estraordinario sobor das ren 
da~ ·do traballo personal poderfan ser apresuradamente 

-·-calificadtis coma redistribuidoras en' favor das rendas 
máis baixas. Agora ben, na miña opinión esta é dificil
mente defendible, pois a contía establecida pra a aprica
ción do mínimo esento (31 5.000 Pts.) amósase moi re
ducida por canto este tope másimo vai ser presumible
mente rebasado por unha grande parte dos asalariados 
coma consecuencia da política de rendas contida nos 
Pactos da Moncloa. 

En te_rceiro lugar, entre doutras disposicións nas que 
non imos-entrar agora, a Lei posibilita no artículo 30 e se-

. gt,iintés a chamada «regulación vo/untaria da situación 
fiscal»; pÔsibilidade que, mírase por donde se mire., é sin 
dúbida escesivamente xenerosa por canto a ubicación 
política, social e económica dos ((regulados )) (amnistia
dos) é de sobra coñecida, polo que non demanda comen-
tarias adicionais. · 

En conclusión, é indiscutible que un sistema econó
mico baseado na iniciativa privada necesita dun sistema 
tributaria modernizado, non só pra correxir os seus d_efec
tos e os seus escesos, senón tamén pra subistir dacordo 
coa concencia social dos nosos tempos. Neste senso as 
primeiras disposicións que pretenden encetar o cam iñc 
da reforma tributaria española non permiten adiantar 
posturas demasiado optimistas incluso na órbita do que 
se vén dando en chamar <rnconomía social de mercado;>. 

Por X. MARIN 
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Dous vellos conflictos 
e un novo Gobernador 

Se a Pai Gonzá lez, o cesado gobernador da Co
ruña, o recibiron eiquí cunha folga de hostelería, ao 
seu sucesor López Aguerre , que o día que tomou 
posesión dixo que iba a ser o primeiro e último 
servidor da pronvica, déuselle prácticamente a 
boavida con outra folga, a dos taxistas, e a 
agudización doutro conflicto laboral. 

Pol Gonzál z, nove meses de 
ç¡obornndor, stlvo considerado 
coma un home conciliador que 
nunca se puxo abertamente de 
pmt de ninguén. Poro como 
quen os pón quitaos. da noite pra 
a maiiá foi relevado do cargo. O 
seu cese, por imprevisto e sin 
causas inmecliatas que o xustifi
cmon, non caiu ben, sobor cle to
clo n certos medios que nin están 
11in deixan cle estar ¿:mdan á que 
caia - moi apregaclos a UCD. Por 

m íros queren saber por qué 
razóns anelan circulando pola ca
pital perto dun cento de taxis cun
has licencias - din eles - antirre
gramentarias. os segundos recla- · 
man a preferenci_a que lles canee- · 
cle a lei na concesión de cincuenta · 
novas licencias. 

OS TÀXISTAS EN FOLGA, NO AXUNTAMENTO 

sto méis ca por calquera outra 
cousa. tis actuacións - polo me
nos nestes prim iras tempos
cf López Aguorre v n ser miradas 
con lupa. Teráse que esmerar 
moito o novo gobernador pra non 
f rir rtas susc ptlblliclad s que 
nndan o cmón ela p 1. 

A f 1 ri t xl t, 

O outro conflicto laboral aGJ . 

que nos referiamos pode ser me- . 
nos comprometido politicamente, 
aínda que non menos incómodo 
polas posibles repercusións. na 
rúa , ond~ están a punte de quedar 
os cento e pico traballadores de -
«Prefabricados Galaicos Beirn> que 
dende marzo están sin cobrar os 
xornais anque a empresa lles deu 
un adianto de 17 .000 pesetas sa
bor cio mes de abril. Un espedien-
t el r gulación de emprego polo 
qu it nta e oito traballadores 
p saran ao s guro de cesempre
go n agosto do ano pasado é un 
cios Dnt c dent s da crise que o 
mort s da emana pasada rema

los traballadores que, ao mesmo 
tempo, pecháronse con intención 
de non saír hastra que se lles pa-
garan todos os atrasos. Despois 
de cáseque doce horas, o director 
xerente foi liberado e os traballa
dores abandoaron a fábrica, pre
via diálogo coa policía. 

A empresa presentou espe
diente áe suspensión de pagos no 
xuzgado número 8 de Barcelona, 
onde, por certo, outra empresa 

coa misma denominación pechou 
a finais do ano pasado, anque o 
director-xerente di que non teñen 
nada que ver unha empresa coa 
outra. Por outra banda, as r:àves e 
o solar de Perilla -doce mil me
tros cadrados,- onde- está situa
da a fábT'ica foi vendido a un
ha empresa constructora en trinta 
millóns de pesetas, dos que o 
comprador "ff'~ rebaixando un 
millón por cac;la mes de retraso na 

entrega. Polo Visto, a empresa 
tiña a inwnción de trasladar a fá
brica ao políg.ono de Sabón onde 
tén merca.dos 40.000 metros ca:.. 
drados de terreo. Pro esta posibili
dade está no aire, asegún a em
presa, ppla falla de cartos e polo 
conflicto plantexado polos traba
lladores, que tamén se ven no ai
re. - voandG deica ningures. 

l "" 

stro» nas oficinas da 
dlrector-x r nte po- SISTO G:- CABANA 

O CASTRO@ E SARGADELOS•
SON CENTROS QUE MANUFAC
TURAN CERAMICA COOlE~ 
GALEGAS E CON IDEAS DO NO
SO TEMPO.MAIS TAMEN COLA-~ 
BORANDO CO IO CE 
FORMAS DE GALICIA ~ E O SE
MINARIO DE ESTUDIOS CERAMl
COS (@IMPULSAN. E. ESPALLAN 
OOLO MUNDO O ARTE E O CO-
NECEMENTO DE GALIOA AO ----TRAVESO _DO MUSEO CARLOSE 
MASIDE E EDICIOS CX> CAS 1 BO 
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-POR UNS 'MEDIOS -· , 

DE COMUNICACION ·. GALEGOS 
A inJportancia" da esistencia duns medias de comunicación no 

nDso idioma, centrados .na atención sobor da nosa propia 
realidade e sobre uri conodmento crítico da situación do 

mundo, fornecedores dunha información ben situada, é tan 
sintomática que somente os países ceibes e 

populares se aprosiman a esta caracterización. 
A loita por estes medias de comunicación ao servicio dun pobo 

é todo un desafío aos abafantes medias -sobre todo os 
audiovisuais - con que contan os poderes máis reaccionario~ 

pra manter aos pobos sometidos e colonizados .. 
Non oustante é todo un sinal que xa esista u-n periódico galego. 

de informac·ión xeral como A NOSA TERRA, porque indica .que in
cluso ao nível dos medias de comunicación o poder e a ideoloxía_ 

dominantes -colonizadores- están sendo ·contest9dos .. 
Nós temos a seguranza cie que o aínda escaso sector 

social -por certo eminentemente popular- que recibe 
as nosas informacións e os nosos artículos tén unha visión 

da problemática do seu país e do mundo váis verdadeira , 
máis real, ca a que lle espetan aos millóns de seres 
humanos pola 1V, radio e gran prensa. 
Non cabe a menor dúbida que, sobre todo en sectores soc1a1s 
das clases medias, a prensa cumple un papel fundamental 
pra lexitimar e vehicular certa información e refugar, ocult?.r 
ou ridiculizar certas outras. A prensa, os medias 
de comunicación son, pois, parte no conflicto que hoxe enfrenta 
aos de-reitos populares cos privilexias oligárquicos. 
A NOSA TERRA é moi consciente de que neste conflicto tén 
o seu papel e a súa función ao servicio dos dereitos 
populares e é polo que quixo declararse dende 
o primeiro momento un semanario galego de línea nacionalista . 
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«Dfa das Letras» 
Do cultu·ralismo ao nacionaliSmO 
No 197 5, a celebración do «Día das Letras Galegas» 
marca o inicio dun novo período caracterizado 
pola superación duns plantexamentos culturalistas, 
anelados no pasado e mantidos aínda pola Real 
Academia Gallega, superación asumida polos 
sectores máis comprometidos coa problemática e co 
nacionalismo galego. Namentras a Academia adicaba 
o «día» ao poeta e escritor Xoán Manuel Pintas, a 
maioría das asoc iac ións cu lturais de Galicia 
homenaxeaban a figura cu ltura l e política de Ramón 
Cabani i las, do que a obra en boa parte estaba 
prohibida. 

Entre os actos ce lebrados, ao 
marxe cios actos oflcialistas ... :a 
Real Academia en Pontevedra. 
estiveron a presentación do co
lectivo <(A Galicia Rural na Encru
cillada>>, a <(Escolma)) de Castelao , 
patrocinncla polo ateneo ouren
sán, a ntr ga do premio <<25 
anos de Galaxia>> ao escritor Car
tos Casares pola súa obra (<Xogue
tes pra un tempo prohibido)), e a 
nivel teéltral o premio ((Abrente)> a 
trO cabodano» cle Euloxlo Ruibal. 

A Asa rnbl a cle Distrito ela uni
versldacl 

da nación, q11 polc1 s(ia imp rt n 
cia. a nível d ' itiniflcndo histórí 
co. reprociu i111 s: 

<rCon motivo el celebr r hoxe, 
17 de M aio, o «DIA DAS LETRAS 
GALEGAS», .-1S ogrupr1cións cu/tu-· 
rais abai o f1m1,1ntf's, previa dis
cusión entre os .Jus socios, dirí 
xense á opin ión pública galega 
pra manifestar o que sigue: 

1. Galicia pasee unha cultura 
viva e actuante ,que se mam'festa 
decore atraveso de múltip/es for
mas, unha das cales, o idioma, é 
falado pola inmensa maioria do 
pobo galego. A Admirlistración 
non só esquence este feito, senón 
que actúa impoñendo o dominio 
do esp ·u?ol na vía oficial e favore
cendo o seu uso no contesto so
cial. En consecuencia, o dereito 
funda!llental do noso pobo ao seu 
libre desenvolvernento cultural 
atôpase en contraclicciôn coa po
lítica tia devandita Administra
ción. 

2. Está claro que calquera ti
po de promoción social, pra ser 
verdadeira, non pode arrincar nin 
basearse na de feita dos valores 
culturais dun pais, senón que tén 
de fac rse a partir deses mesmos 
calores. O contrario é µroducto 
dun aparente desenrolo, non arte
llado en (unción dos intereses do 
noso pobo. 

3. - Polo que se refire á língua, 
o seu estado é sintomático da si-
tuación na que se atopa o noso 
país, asulagado no atraso, víctima 
dunha cativa e irracional indus
trialización, condenado a un lento 
proceso de esnaquizamento do 
agro, sometido a unha provocada 
emigración ... 

4. - Atraveso dos innumera
bles actos organizados, as agru
pacións culturais de Galicia que 
rubrican este manifesto supoñen 
un intento de realización cultural 
auténtica e c/arexadora do estado 
real da nosa sociedade. Nembar
gantes, o seu labor topa, unha e 
outra vez, cos atrancos da Admi
nistración en forma de negativas 
pra conferencias, mesas redondas 
e actos de todo tipo, contrai rigu
roso deles e sancións económi
cas. 

5. Nós queremos manifestâr 
r¡ue seguiremos firmes nesta tare
fn. Facemos pois un chamamento 
o todos os organismos, asocia
cións e persoas (Real Academia 
Ga/lega, Instituto de la Lengua 
Gn// ga, Axuntamentos, Diputa
ció1 1 , Col xios Profesionais, Aso
clFJcións e Xuntas de Veciños 
/\. oc:inción cle Pais de Família, 
, <•C i< dndt•s Clllturois, Centros Pa
rmr¡11it1i , T I lub , centros de 
t'1Viino, inslitucións cle ·1'ásticas, 
t• tc.: ... ), ¡;ra que demostren a súa 
vuntml de troba/lar pola defensa 
ela nosa língua e cultura, tomando 
.1s n"?didas destinadas á normali
zación do galego no ámbito da 
súa influencia e facéndo//es pa
tente aos responsables da Admi
nistración Pública en Galicia opo
tencial da nosa concencia colecti
va». 

Firman representantes de Aso
cia~ ión Cultural de Vigo . Ateneo 
de Moaña ; Centro Parroquial de 
C3'1gas; Abrente de Ribadavia ; Os 
Choupos de Verín; Os Cigurros de 
A Rúa ; Agrupación Cultural Au
riense de Ourense; Agrupación 
Cultura l Francisco Lanza de Riba
deo; Agrupación Cultural Semen
t~ira de Viveiro; Valle- lnclán de 
Lugo , ¡:ogar da Xuventude de Car
lallo; O Eixo de Santiago e o Galo 
cia Santiago. 

POLA NORMALIZACION 
DO IDIOMA 

1976. A Academia Gallega, 
cun ano de re traso sobor das for
zas cultu rais do pais, adica este 
ano ao poeta Ramón Cabanillas. 
concentrando os seus actos en 
Cambados vila natal do homaxea
do. As agrupacións «0 FachO)) da 
Coruña ((Amigos da Cultura» de 
Pontevedra , que apoiaban á Aca
demia, celebraron actos e, princi
palment", conferencias sobor da 
obra de Ramón Cabani llas. Na
mentras o resto das asociacións 
culturais de Galicia. organizadas 
nunha coordinadora, adicaban a 
xornada á loita pola «normaliza
ción do idioma galego)), avaladas 
por dez mil firmas de galegos que 
apoiaban a proposta. A Asocia
ción Cultural de Vigo, integrada 

dindo- a oficialización do galego 
entre os nosos emigrantes. 

As conferencias e representa
~ións teatrais multiplícanse . po~ 
toda Galicia , mentras os libreiros 
composteláns sacan ás rúas máis 
de dez mil libros, vendendo máis 

pel que están chamados a cumplir 
uns medios de comunicación au
ténticamente galegos. 

na coordinadora, manifestaba na 
prensa: «pensamos que non pode 
ter prestixio ningún, nin forza al
gunha, nin dictar normas, unha 
academia coma a galega que es
cribe os seus comunicados en 
castelán e que está pragada de 
españolistas». Manifestaban, ta
mén, que o problema · do idioma 
era un problema político e so
ciolóxico, opoñendo ao bilinguis
mo a normalización do galego no 
ensino, na .burocracia, nos medios 
de comunicación, etc. 

, de catrocentas mil pesetas. 

Nas principais cidades de Gali
·cia celebrâránse conferencias e 
mesas redondas sobor dos me
dios de comun·icación- galegÓs e o 
seu .papel no noso 'país : Lugo, -
SantiagQ, Vigo, Ponte\(edra e du._ 
rense te'iien fixados actos encol 
do. tema. Por çiutra banda , leva
n:'mse a cabo distintas prtlsenta
cións de libros entre as que cabe 
sa lientar a do libro «Problemática 
nacional e colonialismo: O caso 
galego». de R. López Suevos e 
Francisco Rodríguez, editado por 
Xistra!. 

O premio de teatro «Abrente)) 
recai este ano na obra ((Laudamu
co, señor de ningures>), de Rober
to Viciai. Na «Feira do Libro» cle Vi
go véridese un total de medio 
mi llón de pesetas. 

A aná lise da situación do idio
ma na prensa, radio, ensino, igre
xa, administración e no mundo 
obreiro son os temas de debate 
nas numerosísimas conferencias 
e actos públicos. realizados atra
veso de todo o país. A mesma 
coord inadora encargaráse de con
vocar ás autoridades: alcaldes, di
rectores de institutos, bispos, etc., 
a un debate aberto pra esixirlles 
que se pronunciaran sobor ·da ofi
cialización do galego no seu ám- , 
bito respectivo , comité do que ti-
xeran caso omiso. 

POR UN 
ENSINO GALEGO 

O pasado ano, 1977, síguese a 
producir o divorcio entre a Acade
mia e as entidades populares: 
111entras éstas adican a x·ornada á 
loita por «un ensino galego e po
pular» coma xeito particular da 
oficialización do galego a todos os 
níveis, a primeira adícalle á figura 
de Vilar Ponte. 

Un chamamento, avalado por 
260 firmas, esixindo a oficializa
ción do galego e a súa presencia 
nos medios de comunicación, tén 
escaso eco, destacando única-
111ente Radio Popular de Vigo que, 
por primeira vez na historia , fai 
unha emisión completa de 18 ho
ras de programación íntegramen
te en ga lego. A outro nivel , o xor
nal ((La Regióm) de Ourense publi
ca a súa primeira planta íntegra- 1 

mente no noso idioma. O seu es
forzo queda nesa: nunha anécdo
ta . 

A emigración tamén se movili
za ese día pola cultura galega. Así 
en Barcelona, o Departamento de 
Cultura Galega dos Amigos da 
ONU recolle nas ramblas barcelo
nesas máis de sete mil firmas pe-

POR UNHOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 
GALEGOS 

No presente ano a Real Acade
mia Gallega adícalle a xornada d6' 
«Día das Letras Galegas» a- López / 
Ferreiro, promovendo distintos 
actos de- homenaxe á fi gura e a 
obra do historiador galego .. 

Pola súa banda o Frente Cultu
ral da AN - PG promove a campaña 
«Por unhas medias de comunica
ción galegos», coa que se preten
de desenvolver unha serie de acti
vidades pra analiz~r o papel que 
cumplen a prensa, radio e televi
·Sión no noso país, así coma o pa-

Por outra banda, a Federación 
de Libreiros de Galicia distribuirá 
gratuítamente exemplares do li
bro de Baldomero Cores «0 libro 
negro da Gé)licia electoral» e a 
Academia Gallega . promove pra 
esas datas distintos actos, a cargo 
dos seus membYos, de homenaxe 
á figura e á obra de López Ferrei
ro. 

1
• Chamamento · do frente cultural 
da AN-PG co gallo do 
_«Día das Letras · ~alegas»g 

A consecución duns Medios 
de Comunicació ri Galegos 
- prensa , radio , televisión ... - é 
un ouxetivo importante da loita 
pola normalización da nosa cul 
tura, másime se temos presente 
a incidencia da comunicación de 
masas no movemento social de 
calquera país e o papel que es
tán chamados a cubrir nunhaco
lonia estes mesmos medias, 
baixo o contrai ben do Estado 
colonizador, ben das burguesías 
locales, ambos ao servicio çlo 
capi tal monopolista. 

Uns medios de comunicación 
ga legos significarían un instru
mento non só da información 
coma de· formac ión, opinión e 
aná lise dos feitos que protago
nizan .as nosas clases populares 
e do seu contesto político e cul 
tural e, neste · sentido, temos 
que afirmar que somente nos 
períodos nos que se mantén un
ha prensa e uns medios de co
municación ligados ao naciona
lismo, a nosa nación empezou a 
ter unha prensa crítica, máis in
novadora no nível técnico inclu
sive, máis progresista no eido 
social e, sobre todo, unha pren-

sa de o.rientación patriótica e 
anti - imperialista, coma espre
sión dos dereitos que cada cada 
pobo tén a contar cúns medios 
de espresión propios. 

E polo que o Frente Cul tu
ral da AN -PG considerou come
nente adicar o DIA DAS LE
TRAS GALEGAS deste ano 
1978 á loita por uns medios de 
comunicacjón galegos e desen
volver unha serie de actividades 
no sentido de analizar qué papel 
cu mplen a prensa, radio e TV 
maioritariam.ente hoxe no noso 
país e qué papel están chama
dos a cubrir uns medios de co
'municación galegos que só esis
tirán coma tales na medida en 
que participen da defensa dos 
intereses do noso país e das 
súas clases populares. 

O FC da AN-PG fai asimesmo 
un cha mamento a todas as or
ganizacións políticas, agrupa
cións e asociacións cu lturqis , así 
coma aos traballadores da infor
mación, s·ingu larmente, pra que 
se adhiran ás actividades Elo Día 
das Letras Galegas baixo o lema 

¡POR UNS MEDIOS DE COMU
NICACION ~ALEGOS ! 
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Hai só tres anos era moeda corrente, en ambier:ites 
politizados ·da esquerda sucursalista, escoitar a tese .,de 
que o galego morría. Nalgunha ocasión, téns~ escrito que 
só podería salvarse na -medida en. qiJe se artellaran axiña 
(naquel preciso intre,. sufif]ábase) solucións de urxencia 
andentes cáseqLie á galeguizaç·ión total dp ensino, da ra

dio, da TV, e~c ... _Curiosamente, gran pâ_rte destas opi_n)ós 
trocáronse .en comedidas; realista_s, serenas opir:iións de-. 
claradamente- cõoficia listas que deixaron de dramatizar 
sabor .c!a situaeión do idioma. Tamén moitas hostilrdáde-s 
manifestas pasáronse á defensa do bilingUismo, da legali-
wción do uso. do galego e do español. Polo tanto, hoxé, 
tres ou catro anos máis tarde ·da publk:ación dun libro que 
foi bíblia do españolismo de esquerdas na custión lingôís- · 
ti ca, están moL optimistas e coidan qué democrátfcamen
te se debe · le~,itimar , . reivindicar a cooficial idade de idio
mas. ¿Por qué esta coincidencia entre sectores declara
da mente hostís, deica agora, á causa do galego, con sec
tores da esquerda españolista, na defensa do bilingOismo 
e da cooficial idade? 

As políticas cooficialistas (hainas en diverso grado) 
son todas elas presupostos de áltemativas liberais, 
clemocrático-burguesas, destinadas, con lixeiro cambeo 
de fasquía, a deixar as bases dos comportamentos, das 
situacións dos fenóm~nos intocados. Pol J tanto, é un in
tento de ~ustituír a política de hostilidade cara a no'sa lin
gua por outra dabondo ambígua coma pra racionalizar, 
cunlla falsa solución, un problema ·que xa ninguén se 
atreve a negar. Esta falsa solució_n é compartida, nb noso 
país, tanto pola bLfrguesía intermedia'ria (ao frente de 
cliputacións, axuntamentos, etc .. . ), que conta co visto bon 
cio Estado Golon ial. coma por certos sectores da esquer:
cla. Coincidencia que ,_ por suposto, indica out ras de diver
so carácter. Sempre: a nova táctica trata de encarar un 
problema que·esti3 adequirindo forza inusitada, nun perío
do de tempo curto , pra encamiñalo polos vieiros da ambi 
gCledade e racionalizalo con alternativas mistificadoras. 

Ténse dito mo!tas veces, e haberá que suliñalo unha 
máis; que o noso problema 'lingOístico é un problema co
lectivo, social, qúe té.n unhas causas económicas e políti
cas. Estas raíces económico-p.olfticas do pr·oblema son as 
típicas do contestá colonial en que se produce e fortale- "" 
ce o proceso de asimilación (e tamén a rn.=meira en cómo 
se está a restaurar polas forzas de resi::; tancia) do noso 
idioma. O propio Ninyoles, tan coidadoso de facer separa
cións ideais entre ciencia e política , recoñece no seu de
rradei ro libro «Cuatro idiomas para un estado», pesie á 
pouca información con que conta sobre do noso país, que 

·o caso galego é un caso de diglosia estructural, é decir, o 
caso típic;o dos contestas coloniais. O problema, pois, hai 
que abordalo con criterios que teñan rr oi en conta esta 
dimensión. 

Dende esta perspectiva, é evidente que unha norma
lización real e total do ga lego non se vai consumar deica 
que haxa unha independencia- real da colonia respecto do 
poder coloniàl. Hai que romper a dependencia estructural 
da nosa sociedade e autoxenerar nós o proceso de desen
vo lvemento a todos os níveis. Este é o proceso de loita 
pola autodetermtnación de Galicia, proceso que ouxeti 
va mente só as clases populares poden consumar, preci
samente as clases que tamén manteñen a lingua galega 
fundamentalmente. Agora ben, a conquista dun ouxetivo 
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é evidente que pãsa por uri proceso, polà que a práctica 
de hoxe vai marcar o futuro. As forzas· que loitan pola so
beranía real do noso pobo están , pois, a loitar pola nor
tnali;rnoión mal da nosa lingua. Calquera· alternativa que 
defendan, neste eido, non pode cair endexamàis na sa-

,, 
cralización do confusion.ismor da a'mbigOedade e da mis
tificación. Compre ofrecer e defender unha alternativa , 
~larificadora, precisamente nun campo que, t_ãcticamen
te , así o esixe. Precisamente a cooficialidade s.erá unha 
proposta e unha alternativa coloniais ás demandas de 
normalización. A política correcta é, entón, a súa denun
cia en base aos seguintes ãrgumentos, en base á seguin
te práctica. 

O uso do galego e o español non é unha asunéión in
-- dividual en Galicia, senón que está determinado· social e 
políticamente. Hai unha lingua socialmente non alienada, 
na perspectiva dun futuro ceibe, e unha língua imposta, 
en función dun domínio secularmente establecido. Así xo
gan as dúas línguas en conflicto. O sistema formal/ fun
cional do galego están sin desaparecer, con españolismos 
incrustados a todos os níveis que evidencian o domjnio 
que padece. E o sistema representativo dunha práctica 
social e afectiva propia. Hoxe está nun procAso de resta•J
ración por parte de forzas de resistencia conscientes que 
tratan de adapta lo aos .noyos tempos, aos usos perdidos 
Esta postura de resistencia e de restauración non pode 
ser endexamais pura e sinxelamente lingOística, senón 
socio-política. 

Tén a. linguia domir1ada unha funcionalidade 
ideolóxico-polít ica e sicoló)(ica, tanto se se renega dela co
ma se se asume form.ando parte dunha .práctica social
axeitada ás -condicións socio-económicas e culturais da 
nosa nación. Neste último caso: 1) Fai tomar conciencia 
da realidade. 2) Sobredetermina a conciencia política, na 
medida na que a asunción do confl icto lingOístico obriga 
á asunción do conflicto global. 3) Representa a gran via
bli'dade de integrar dous mundos decatándonos de cómo 
os dous son producto da dependencia (o estado do noso 
agro e o tipo de capitalismo que padecemos), esa oposi
ción aparente de cidade e campo, orixinadora de tantos 
engaños e renuncias. Tamén as cidades, a poboación ci 
dadán, coas súas características, son producto da coloni 
zación. Mediten seriamente os que propoñen que a intro
ducción do galego debe encetarse pelas ~escolas rurais e 
pra os fillos dos labregos. Analizando o" problema _sin pre
xuícios, cunha perspectiva integradora, de utilidade s.o-

¡'' 

cial, descóbrese que o galego é unha lingua achegada a 
todas as clases sociais do país, familiarmente prósima á 
pequena-burguesía, de instalación ambiental pra obrei
ros, labregos e mariñeiros. E, pois, lingua coñecida, aínda 
que dominada, desprestixiada e escondida. 

A un problema social , colectivo, non se pode respon
der cunha alternativa de carácter individual. _Se o que se 
propón é legalizar a esistencia de dúas línguas, unha de
las sempre ignorada e hostilizada, recoñecendo que esis
ten as dúas e que poden usarse indistintamente, non so
lucionamos o problema. As propostas de cooficiandade 
teñen esta fundamentación e, xa que logo, responden a 
un cambeo de táctica asimilativa respecto das linguas sin 
normalizar en intr:es nos que a política de hestilidade 
aberta pode producir os efectos contrarias. Como asevera 

toda a .socio-ling.Uística rigumsa, as soluciós que admitan 
a posibilidade real, nun contesto social determinado, do 
bif;n.quismo, están esaltando racionalmente o asimilacio
nismo; posto que semellante bilinguismo non é máis ca 
un tránsito asi mil ativo. Se as espricacións - puro confu
sionismo - desta política cooficialista se abriran paso, na 
medida na que conforman unha falsa conciencia , ra ciona 
liza rían as condicións que produce este suposto bilingOis
mo, polo que o futu ro do idioma sería pouco esperanza
dor, é decir, dramático. 

Dous sistemas linguísticos, nun só contesto social, 
son absolutamente innecesarios. Os idiomas son respos
tas colectivas ás necesidades sociais. Ainda no suposto 
ideal de que cada ún non estivera connotado dunha de
terminada maneira pola práctica de que for ouxeto (con
·dicionado pol a estructura social da que emerxe). á hora 
da verdade algúA resultaría caprichoso, mero adubío, co 
q'Je resl::llta imposible fuxi r da diglosia, fenóm eno esen 
cialmente social , precisamente porque se plantexa unha 
elección, sempre condicionada. A sanción lega l do supos
to bilingOismo admite coma natural que haxa sociedade 
heteroxéneas lunguísticamente, cando esta situación non é 
máis ca un producto histórico e un tránsito á homoxenei 
dade. A cooficialidade posibil ita que a asimilación dos fa 
lante.s discriminados se faga con maior naturalidade e es
pontaneidade, coma se se tratara dunha escolleita libre. 
Verdadeiramente todo o mundo ideoloxizado, todo o no
so pobo, en xerál, pode comprender un doado argumento: 
se beneficamos o uso do galego, a súa restauración públi
ca, social e cultural, é na medida en que facemos retroce
der usos que usurpou o español. A situación dunha língua 
dominada está sempre determinada pola presencia dou
tra dominante. Só facendo desaparecer a língu a que fun
ciona coma asimilacionisj ta e dominante do contesto so
cial poderemos lograr a normalización total da nosa. 

A solución real do problema evidentemente conleva a 
asunción do conflicto cõrna tal conflicto. Esta política é a 
de OFICIALIZACION DO GALEGO, alternativa que apun
ta á consecución do unilinguismo social en Galicia. Esta 
política significa loi tar e tomar medidas pra a restaura 
ción do emprego social , público do galego (sacalo das ca
vernas e facelo todo o evidente que debe ser), esta é, 
convertilo nun idioma necesario, con práctica detrás, úni
ca maneira de reavivalo, darlle seiva e rematar co proceso 
diglósico. Evidentemente, cómpre unha planificación lin
guística claramente favorable ao noso idioma nos medias 
de comunicación , na escola, na administración, na vida 
social, nos eidÓs da cultura, etc ... que teña coma ouxetivo 
o logro do unilingOismo social, con todos os respetos que 
se queiran polas conductas individuais dos asimilados ao 
español na etapa de transición, pro con toda a certeza de 
que a normalización tén somente un camiño. Só na medi 
da en que o noso pobo teña unha práctica social e política 
autoxenerada, ao servicio dos seus intereses, se converti
rá o galego no idioma colectivo, útil· e necesario do noso 
país. Nestes intres vai recuperando o terreo perdido, aín
da que seña moi de vagariño , na medida en que os ouxe
tivos de unilingOismo social están clarificados, na medida 
en que se quere rematar coas situacións diglósicas, na 
medida en que os dereitos colectivos populares vanse 
clarificando. Esta práctica é a que fai agrandar'o corsé en 
que a burguesía intemediaria, fidel sumisa do Estado co
lonial , quere comprimir o país. As posibles políticas de 
cooficialidade non darán resposta aos anceios populares. 
Na medida en que non peidan ser confundidos, amosa
ránse ineficaces - co,-na noutras moitas naciós· domina
das do mundo (Canadá fracófono, Gales, Irlanda, etc ... ) 
Porque científicamente son inviables e contrari~s á nor
malización. O cooficialismo é agora mesmo ,xa violado 
por todos aqueles que, de verdade, queren que a nosa lín
gua perdure necesariamente, materialmente, non coma 
un pendello pra se adubiar de cando en vez ou facer pa
ternalísmo, en vía asimilacionista, cos fillos dos labregos. 
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O libro gal-ego tén un período 
de silencio no noso país práctica
mente completo dende o ano trin
ta e f. Jis deica o cincuenta e ún. 
Neste período a literatura galega 
foxe ó monte e faise prase ou 
convírtese en frustración na chei: 
ra. Nembargantes ~i3tinoamé rica , 

Buenos Aires en particular, atra 
veso da lgúns ga legos afincados 
naquelas torras , oscomenza rá un 
1 nto obrigado labor de recupe
roción qu terá algún eco sin con
tinuidade nln consistencia, por 
motivacións obvias, en Galicia, 
hastra a editoria l Galaxia que es
com nzurá a editar no ano 51 , 
contando cuns certos medias e 
cunha mfnima infraestructura or
ganizativa que será a condición 
c¡ue posibi lite a súa continuidade 
deica os nosos ciías, momento no 

non-desenvolvemento ~ non- inte
grac ión da estructura soeio
económica e cultural da nosa so
ciedade galega. 

IMPORT ANCIA DO LIBRO 
GALEGO NO CONTESTO DO 
ESTADO ESPAÑOL . 

E esta unha aclaración necesa
ria {J falar do libro galego, xa que 
est~ comparanza fai aparecer a 
competencia desleal á cal está 
obrigado o noso libro e a nosa 
cu ltura, ó ter que competir no 
mercado co idioma que na rela
ción diglósica que estamos a so
portar é o dominante. A situación 
é de desventaxa non só entre o li
bro galego e o libro español, 
senón que tamén entre o libro es
pañol en Galicia e no resto do es
tado o nivel de consumo da mer-
cancía cultural é inferior á media 
do estado. 

.. ' 

tado. O nivel de relación entre 
uns datas e outros 'é semellante 
ás datos que tén fornecido ~· Es
carpit relacionando as colonias 
terceiro- mundistas coas súas 
metrópolis. 

cións sin soberanía coma un. sín
toma inequívoco do seu rexurdi
mento, áínda hoxe que outros me
dias de comunjcación chegan a · 

·ter un nivel de aceptación máis al
to. 

Falando d~ libro gal.ego en 
concreto, tén estado ó marxe de 
certas características que son. co
múns ós libros das áreas cu lturais 
capita listas, como son, e ~eguindo 
a terminoloxía do sociólogo R. Es
carpit, dentro do libro ouxeto; a 
utilización déste coma elemento 
de decoración ou oustentación, tí
pico uso dado a certas coleccións 
de luxo editadas hoxendía en es
pañol. O libro galego"quedçría en
cadrado, logo pois, entre os tipos 
libro funcional e libro literario, 
facendo notar eiquí a relativa sim
biose destes términos, xa que o li
bro literario galego tén ocupado. 
entre outras funcións a de ser mé-

Por se os datas da edición non todo de aprendizaxe da lingua e 
que é a editorial cun volume de 
proclucción máis alto. No ano cin
cu nta e tres tiña publicados esta 
editorial dous manuais de histeria 

A proporción de tiduos publica- fosen suficientes, temos datas do xeito de toma de concencia da 
cios pra 1 968 foi dún a cento cin- Ministerio de Educación na súa nosa realidade socio-política, in-

Dacordo co cadro de distribu
ción: das ventas vemos un prime)
ro factor clave nesta repartición , 
que. é a centr.alización ·relativa da 
súa venta nas vilas máis impor
tan.tes. A primeira en pesetas/ha
gitç¡nt.e gas!aclas en libro galego é 
Santiagêt, D .,çal t; perfectamente 
espricable da.da a import~rncia in
telectual desa vila _pola ubicación 
da Universidade é a importancia 
numérica dos estudantes na súa 
poboación , e por contar tamén 
con stocks moi importantes de li
bros galegos nas súas librerí'as. O 
resto das grandes vilçfs galegas 
teñen ventas por riba 'das dez p·e
setas/ habitante e levan certã ven
taxa Lugo e Ourense, distinguín
dose por teren en todas as súas li
brerías un alto stock de librà gale
go, ó non ter ¡'mportanda a libre
ría ·urbana especializada -en ven
der libros caros en español que 
deixan marxes altos de gañancia. 
como sucede no Ferrol , A Coruña 
e Vígo. No resto das vilas galegas 
aáse" unha disminución relativa 
moi importante do libro ·pola ine-

de Ga licia, un libro de ensaios, «Memoria del Servicio Nacional cluso atraveso da poesía. Recordo 
clou de li teratu ra e unha escolma 
cle poesia , libros que encabezaban 
outros tontns co leccións, segundo 

cuenta con respecto ó total do es-
tado, diferencia que non precisa 
de comentaria má is ca pra ser 
amp li ada coa relación entre 
exemplares publicados en Galicia 

cle Lectura», que dan pra Galicia a propósito desto no ano mil no-
unha cantidade de menos da mi- vecentos sesenta e oito, nunha sistencia, moitas veces, de verda-
tade da media do estado en volu- festa en Caêheiras, perto-de San- dei ras. librerías, xa que adoitan 
mes dispoñibles pqr cen mil habi- tiago, uns rapaces que montaran ser establecementos mrstos ria xón r s. O atrancos foron es-
tantes ~as súas bibliotecas públi- · un bar e- colocaran uns letreiros maior'ía ,dos casos. _e tamén pola 

no Estado, que foi nese ano dún 
a s iscentos, o cal mostra a dite-
r ncia d tiradçs nas edicións de 
libros, que no momento actual 
oo da no noso país aprosimada
m nt unha tirada rn~die de tres 
mil• ox mplar s, o no ~stado é .su
P ri r ós c1 q rr¡ll. 

cas. en galegp éos apóst;ofos e guión's menos intensà vjda cultt,Jral e á~ 
típicos dos nosos clá.sicos en irn- veces tamén política das ~·ilas 

INCIDENCIA DO LIBRO NA · presións moi aritÍgas, e ó pregún-· máis pequenas. 
.sbci.EDAÓE GALEGA; ' ' . tarlle ,çónio escrit3ían así o -galego, En xeral, as vilas pequenas que, 
. ' ' . .. . .- " •. respostaron qõe' se escrÍbía así, tiveron un mãior 'índic~ de erece-

A [mportà11cia _do libro c?m'a~ei- . qúe ·~ ler~n nu·ry· Jib;o. q~e s~ ,ch~- .· menta -den:10gráficõ e p01o tanto 
xo fundamental en calquera cultu- maba.iJ' «Gatedsmo· êl6 lªbre'go» . . , pDbciàclo'n: méis · novâ ~ eeonorriíà .' · 
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22, 78 • --• .. -. ': • • • dun cad ' ~ "nó que dÍguraran, ade- moi _ grandf:J na " ax·ilizaciÓn das 
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3 ·88 .... • ' • ..,,: • :·• · • habitante' por cada ún dos mun1·c1·- ·Asociacións, que ormanizan ven-3 27 .,.. •• ' ; ~ :-i ~. ·~~ ~ 
ú o ~ :·: ·• • '"1 ~~-¡ pias). .. os hábitàMes do municipio· . das de ·,libro ga·lego, como sucede 
2 .45 • • '¡..., · 1 

• • 'sinalado e a tendencia demográfi- ·en xeral nas vilas pequenas cunha 
2'45 • ' • 1·¡ 'l '' • · ~1-i Ú o "'.. 1·· • • ... • G1 ca déste eñtrê os anos mil nove- certa' imÇ>ortancia re lativa da ven-· 
2 :03 -r• .,'• i l '¡-~ '- • centos ·e· mil novecentos setenta, da áo noso líbro. 

; : ~~ ,_. : -~ ~ :-1 ~ ~-~ ;~ partindo da base cen; tendencia o que' sí sería interes~nte ano-

, .6 7 • • 1¡ ' '~l • • que tén dous significados: por u'n- tár ~iquí é que esisten na Cruña_ 
~ :~; . : .: .. : • -: ¡~ ha banda·, aqueles que máis me- trinta e s¡eis municipios cori méis 
o.67 · · ·• u ~ :i draron deben 'ter unha poboación de seis mil habit~ntes'. trinta e tres 
0.64 ¡-; • r-! ,~ :-¡ '.l ·méis nova, e que dacordo coas dos cales tiveron increm.erJto de 
0 .40 '. -¡ • [J o :=i '.] 
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enquisas realizadas por nós en to- poboación a partir de mil nove-
da Galicia sabor do libro, e sabor centos, nos cales non se vende o 
de todo nas vilas de menos de libro galego. En Lugo esisten nove 
trinta mil habitantes, son os mer- munídpios, dous c;ios cales tiveron 
cadores ·1Úrnéricamen'te méis im- incremento de: pol3oacióA, en ·ou-
portantes do libro 'galego. Tamén rense catro, dous dos cales ti.ve-
nõs indica esa cifra ç.fun x~ito ·am- ron tamén incremento, e' na pro-
plio o g'rado de . crecemento - vincia de Pontevedra hai Elafano
económico = maior ven'dapor ha- ve municip'ios con máis .de ·seis 
bita'nte desa vila'. Na parte dereita · mil habitantes, trece tamén con 
do cadro figuran as editoriais máis incremento, e que se atopan nes-
importantes tidas en çonta nesta te intre completamente esquenci-
mostra ; e- as vilas nas cales se dos polo ·libro-e as editoriais gale
venden libros das ditas editoriais. . gas. 
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Se som~temos ·a obra !iteraria de López~ Ferreiro. . antidemocráticos, senón que revela inclinadón democrá-
a un apurado 'exam.e á luz 'dos fo·éos da crític.a. cientfficá, ·tiq:!,. sempre que entendamos esa expresión nun sentido 

. obteremos ·un resu·ltada· positivo, que ri'os ·fornecerá~ de:.. xeral, é non no sentid9 técnico etimolóxico que fai r~fe-
terminada into'rmación en verbo do~ aspectqs ~structu- renda a unha forma c;le _prganizar o goberno da comuni -
ráis da súl técnica narrativa, do _uso da língua e dos re- dade. Esas características danse en López Ferreiro como 
cursos estilísticos·. Arrequentaráse así o !)Oso sabe~ sobre • en Scott. Non caeremos no maniqueísmo acientífico de 
unha figura !iteraria 'moi' importante da novelí$:tica galega; adxudicar premios l[terarios segundo as ideoloxias ou 
moi importante, non porque a súa obra trascend~ do ám- simpatias políticas dos autores. Sinxelamente, queremos 
bitQ local, como a_ de RosaHa, sen_ón por.que, déntro da caracterizar a obra do noso ~scritor . Mais os que, alleos 
evo lución e .desenrolo da nosa literatura;_as novelas de en maior ou menos medida aos aspeo.tos puramente ar-
López Ferreiro marcan un f ito .. Presenciamos entre aàañ13- ·tísticos das obras !iterarias, óllanas preferentemente ço-
dos e divertidos o espectácu lo que nos oferecen algúns mo documentos histórico-sociáis, acharán en López Fe-
comentaristas das letras galegas, tan ' alleos á realidade rreiro moita información sobre as rel acións entre os diver-
do noso país, que f'.On saben usâr máis parámetrÕs na va- sos estamentos que constituían no pasado a sociedade 
!oración crítica que os que lles. proporcionan os modelos galega . 
estranxeiros ·de moda. Ocúpanse 'na glosa da literatura O castelo de Pambre refírese a un momento crítico 
ga lega porque cren que. iso se leva actualmente e que tal da nosa historia, cando, rematada a guerra nobiliaria en-
ocupac ión lles confire respeitabilidade perante a opinión tre Borgoñas e Trastámaras, se está procedendo a unha 
progresista , á que imaxinan - en parte erróneamente- • reestructuración da clase nobre do país, reestructuración 
interesada polo que se retire. ·ao noso tesouro cultural. ·- que traguera consecuenci3s importantísimas para a vida 
Mais estes falsos conversos non están dispostos a aceitar de todo o pobo, do que a desga leguización se encetará 
o pequeno sacrifício da circunscisión como signo da súa rápidamente. Na Tecedeira de Bonaval, as tensións en-
incorporación á comunidade dos crentes. Para eles, aso- tre as forzas gremiéis que agrupaban ao artesanado da ci-
nia r os fuciños pola por:ta da sinagoga e prenderse na la- dade de Compostela e o señorío do Arcebispo, constitúen 
pe la a estrela de David - estrela caediza se o ou;onà ven o fondo histórico sobre o que se desenrolan as anécdotas 
ventoso - a fin de que os escribas os inscreban nos fas- narrativas. Mesmo O niño de pombas, novela na que o 
tos nacionéis, os saduceos os inviten ao.s ágapes-do ritó e _ xogo das forzas sociáis se manifesta moito menos que 
os fariséus os agarimen coas pregas dos seus ostentosos nas outras dúas, lemos preciosas páxinas nas que se pin-
mantos, é sacrifício Clabondo. No démáis, conservan tan momentos da vida popular, como a leria na coGiña do 
- non como r.esiduos involuntarios da época da xentilida- pazo de Donsión, moi ilustrativas no aspecto a que esta-
de, senón coa naturalidade entre inxenua e 'dnica do que mos nos referindo. 
non asinte de corazón é sustantividade da nova fe- os Non insistamos sobre este punto, tan interesante, 
hábitos que sempre os vestiron, os tiques con. que se cria- mais da competencia do sociólogo, que ev identemente 
ran, os tópicos de qu·e se nutriron e as citas de autorida- pode proxectar a súa atención sobre a obra !iteraria , pero 
des que dantes do cambio _aducian. - que non pode xuiciosamente aspirar a monopolizala coa 

Estes glosadores e postg.losadores, postos a proxec- súa crítica. O comentarista por excelencia da obra litera -
tar a súa aten~rón sobre un anaco da realidade literarif.i ria é o filó\ogo , entendida esta palabra no seu sentido am-
ga lega ao,que pqr calqt,Jera razór:i-·cor:i9i_derao opbrturJci' r.e- .' . - plio, qu~ .fai referencia ao enfogue do texto ·corno cons-
ferirse,',isó:lan.o ·seh escr:ú1:ú:11bs <.\io· seu côÍrtextÓ;·arást ano ~· · . . - tr,ucción linguística. . • 

. ·dai li.té°l>atu ~a gâlega , do.~se-Ú~ t~mpd~ ~ Itr~~~~Órta~õ '¡13 .\:J~ ; • · ·Prescindindo do aspectb propriamente artístico · ~ 
·ámbifo .~ué IT~-:é tót'álmente -al.feó,'-;rrrâis -que-é b;. ex'ótlco'.~·":., ·consider;rid~ some.nte o uso dà~ IÍ.ngua oomó materia.f oo-

.• ª~~;~;:!;~t~t~: ~~,~~;;vJ~tii~~k~l~~~iilx~~J;t ",;~~:;~~¿ i:1!":;:;:; =~u~~~~~~ ~1:~':!~ ~~: '. 
- . t~ S;,'.qa.·€jta .- ~f P.oeti:í~ , :fH9sofos : e. 'óritif;;õs ~bfisfel~s._ 'ff-ah '- ~-~ · ."~ ¡ nal~ oo-: día :· ofiarñes . o. Ubro, que· v~n : de . se .¡qubllcar._PSflaS '.s. 

: ~ cn .. e
0
_ sr::e··r.sef,:_,~e.: .. ,r· ª~.)n.:e,.~·. l··a_á __ .a~-Os·'':_·~.- ~-.' 'oe·.:.=-m_ · t.98.·-.·S:_-.g·· an.: ~lteo_:g.'"'.¡;>·"s~e~~--·ds·· e~:_1·~- ~~.-.i~e-~'~ãr:'.e,~G·:=_,e;·~=-~--~ =.-.. ;'.~~- •) i:)á!s ~-recipitadas queJuiçl~·s. cont'ir{úan . ÍFUJgGanÇlpncw CQn 

_ ~ ::r"' _ . v _ ·•m -¿o.· "'"' t" "'"--· ._ • . • ~ xE;Ji~s -d~ .. · e.~reoor ~u.e~ nµ~;;á_' fomri ¡;:¡al~gos. A ignçral'.lçi~ 
. roñ '.é~"nbs~ ~a't,1tá!'a ;.' oeÁ·"'á: repercusi~n" ~w-e>•. a"st'?a -à&rá .'tlv.õ ·::;~ ~~ -. ioxenú~ é CQfn:;ixJbef :. aboí-ld_a: c_on adver:ter. c¡q · ignorante . 
, nÓ~~l·ibt~s.tê ~.'f~yistas .'~p- '(?~l~~··d,a~éb~çlf;/'~ ;.-.,:'; -:.·:~- :::·r-.. ·:~; .- ' Jlo sJ!,l _S~rD. [Ou~ diretl)Ol> "da · igná'ratlçj~. pr;es1Jntl.j0~8 cjo~ _ 

· '.'· ¿ OL1~ ::)(t:1i0i6 rt0s ·f'.rler;~cerá ·u.n ·;:i8s,a}o :&ohre«.c~~t~laó ~·<" ,~;~~~ ·:"':.'.:.:. .. :. _-__:q'u~ ~li?~ê ~ê~i-D~:\P~~q9 · ie ~êi_isp~n -·d~ J.ibr:rs dat;>or;do; Qa- : 
, i1ó ('.luÉ(se~ tfàte'.de-ilumiriãr k§ú¡Ú)br.a:-C~t~rai:'iã ::mÊá;ti·añt(}·¿ .:-."--~ ".*-"~'4~:.;~ ~:J:·:- . , : _.ra Qbt~r . a n~c~san_a tf.lfqrma.ç1ór. se empe,n~n e11 btperefl-. ·, 
par.ale10 dâ "ffíesma c'ea\d~ .riove.IÍ~tás:-:-e . pô~ta:.s-a~Wáis-do·:.--~< · .. ~ · ?<(ilbfi'!>m5?s-que-mesn;o reu_tificar os que se · es~iman des:- . 

, térceir..O ml:lndo e~trafi;elm; &é~ f~~~ a\menor- "rafer~flG:ta~- ·, ~: .. ·cpidos· dos-espeGi'a(i~tas] ¡ Çón:JO se expliça qya SE¡f eSC~- · . 
. · · a Vioente Risc,o.e: os-de.m.áis-prosistàs~ ae- ~, :q¿e ~>'~~ri ~" ~· ,. ' · , ~· t?.a}1oxe · <~que·Jíxose» .- «cando pub!kase?> •. por persoas que J 

· rea lmente -~s 's~u~- compaheira~ ~ ; i~'adê .e ·Eie ideofÓxía? ~; '.. . ..~· A.~,H :, :~'(.Y.:Y.:~ < . .. • .se.fiDelJarT pedi r:... éo.h.tas· .a·m~ P.ersoe.iros· çla .ÇL!(tura gal.em1? 
· · 6e~mpr~. profesamos. o mái?r:c~riÀ~-· p~l0s :est-~-dps; cié:· • :.;. ,i.J'.~f~;,.~;:~·-::·¡-:~>f -_. _, - '~~:~· -~. ·: ti~! ., ~vid~~t~m.e~te~., baii:co· ~[1~9 capa_ de_ re:tpric~ t9a~te, 

litera,tura cornparaCia, té(liolos feito situandQ as óbras_g-à- · /. _ .. • ... :. t. < .. ~ --· " · ·--~~ - •/;. ,.!:'.!![ ~ . un sustrnto 'Çie·desle1xo cu-lpábel ; que nos mergulla no es-
. leg'tls ílO seu contexto peninsular OU el!l'r013ét1; mais~.¿non ... ·..:~~:-;· t{s.':flõ~ràS';Eie~J_ôp·~;t°F'1€rreifo SO_n ,,..dás.:: ~rime[rÁ_~ilS .• eS- -·, ceptjcismo .efl .Verbo', da dedarada''preocupâcióñ pola ~ lin ~-

resu ltá ridículo excluir da comparanza, cando se falá dun critas en galeg0 _mode.rno .. ,:Sorn'enteMaxina, .de Marcial ·gua .. Como. ésta vivíu tanto tempo ab.andonada de toda 
autor galego d€ forte,signifiGadón .á' que oportLlnamente • Vall:adar.e.st qs ¡orepede. r,i.o -tefT.lp0, P.QÍS··~ demáis a~tec_e- pi:-otecciQn, en .est_çido ~lvático, é natur_al que dexenerase. 

'~ ' 

rende par:ias O' crítico, precisamente aos demáis alóltores · den.tes rlOV't:!~ist-icas- ·non poden Qonsiderars~·. ¡¡>.ropiamente ·-. Por is9_queremos rexenE;i,rala. Como temos que usala 
ga legos; sinxelamente-porque a presión da popu·laridade ·dentrK? do xénero-~novela . . As AOVelas de Lóp~z Fe.rreiro .mentras a tratamos dos sern? ·m.ales, é natural-que todos a 

·dos mesmos - tantas veces· efímeta ~ non obrig6u a•-té!I· r Bbn r.iove·las · histé>Ficas ... r:-ias .que re.splandece ese esp¡,rito . usemos cori deficienci9s e vacilacióris. Mais somos moi-
crítico a saír da súa chousa ·de cancelas afOf'a para infor- ctern0crático q.we .lukáes t~m acer:tadamente rexisttrç~ba tos os que día. a día, percuramos mellor~la . M<;>itos tamén 
marse debidarnen.te? · .. en Walter Sc9tt, me!?tre do .. noso narrad0r. Ao decir: espfri- os que non. alimentan ese propósito. Endebé!l, se _están 

Así como se ·pode, da,r-o-caso de qu~n quer facer unlíâ ~ to democrático non queremos significar que. as novelas seguros da súa _sabiduría, trabúqanse larnentábelmente. 
tese doutoral sobre literatura gale·ga sen ter GUrsado nun- ~ · de López_ Ferreiro . .sexan novelas de tender;icia polft!ca fa- Consulten, por favor, oalquera gramáti5Ja, ant~ de xuntar 
ca, por oficial hen libre:~ iteratur9 galega,.i dáse o easo do ··· .. vor:.-ábel .é transformaoión da .. so_ciedaçle en que vivía en un verbo cun pronorpe,. Cqn qu~ unba vez o fagan , ,apren-
escritor que cunha formaciÉ>n tota;l-mente a~lea é .culturn. ., sent.idb revoluciona rio -. O ,que que.rp, al.gp diso en r:i.ovelas ' derén para sempre moitas cousas, anque naturalmerite, 
galega, se cre ou se finxei en ·cc:>ndic::ióRs de >absorber den- , históricas de autDr galego, lea máis ben as novel_as _de Vi- - nunca '?e acaba de aprender. 
tro da súa información estrañ·a, e axustar aos seus esque- · CBtto,- comG ,Lo1 hidalgo1 de -Monf~rte, esci itas en cas- Nisto López . Ferreiro pede ensinamos moito. Non ~ 
méis exóticos, calqu·er .anaco por ef isolacfo da-.nosa cu.ltu - . telán ,-onde .!> autor fl!rib~i aos seus personaxes. cando que podamos acjoptar .ser:i r:náis o modelo diJ súa língua . 

. ra es13ecífica , qtie por cale¡uer motivo·He pareza pedestal ca-dra, as súas propria&. ideas progresistas ,' e fai do Maris-: Escrebia ao fío do cambio de séculos. O planteam.entq 
axeitado para sústentar as súas xesticulacións. cal Pero Pardo, gu.e quería dependurar dos carballos aos social do problema da língua ten variado moito desde 

Supomos que a este tipo híbrido de crítico ou cronis- irmandiñQs vencidos, o xefe da mesma rebelión que con- entón. Mais López Ferreiro coñecía perfectamente o gale-
ta literario pouco lle pode.interesar a obra de López Fe- tribuíu a reprimir. Walter Scott era qn fidalgo escocés, e go histórico e.Ó galego que no $eu tempo se fa laba. Tiña 
rre iro, que .non lle daría· ocasión -como non fose valén- Lóp?Z Ferreiro, aínda que de orixe modesta, profesaba axeitadamente interiorizada a gramática da fala. Todas as 
dose da desorbitadón méis descarada - de traguer a ideas tradicionalistas. Mais aquél, segundq a observación súas solucións posúin o seu fundamento, e anque non 
conto os paisaja -súa igrexa ou os doutrores -da sua seita'. · do críti'co marxista arrJba mencionado, é un verdadeiro aceitemos a totalidade das súas opcións, reparamos 

Mais López ·Ferreiro( para o que 00ntempla à· Galiza ; 130.pu-!i.sta-no se!1tido de que reflexa na súa obra a trçscen- qxiña que é un mestre da lingua. A riqueza do. seu léxico e 
desde Galiza, para o que -enfoca a literatura gaféga clesde dencia que .para a vida social ten a conducta das clases da súa sintaxe é verdadeiramente excepcional. Podemos 
a literatura galega, é un aútor que merece a maior consi- .· populares. Cando un noveJista que conta unha his~oria da anotar, desde os criterios académicos modernos, vulga-
dt~r.1ción . E ,~ . rnocedade galega que se 'iflteresa pola no- época feudal, na que realmente o protagonismo da no- rismos e mesrpo castelanismos. Mais a fixación do que é 
sa cu ltura, ·habeda que informa la ~e non falta quen pre- _ breza era punto menos que exclusivo, incorpora no seu vulgarismo e do. que continúa sendo castelanismo, no!') é 
tenda face.lo - de que López Fer.reiro·foi un dos .escritores cadro narrativo .escenas da vida popular, _enfocándoas tarefa tan doada como semellan crer os que semellan crer 
galegos modernos de q1:te maior proveito pode tirar, se curiha ·perspectiva simpática e destacando individualida- que todo o saben. O sabor popular, o laibo de autenticida-
ca ndo fala e escr.€be. en galego esa" mocedade, quer falar des dos estamentos sociáis inferiores cunha valoración de da fala de López Ferreiro, é unha choiva de auga clara, 
e escreber ó ·mellor-posíbel ,i e non si.nxelamente ·paGier de- . morii!I positiva , -ese novelista amosa unha notábel capaci- limpa e saudábel que nos pode liberar de moitos lixos e 
ci r que fala e escrbe en .gal-ego para-non ser zafrañada por dade de comprensiG>n da soéiedade en canto sistema ar- lmpurezas que hoxe nos larafouzan a pel da nosa aldraxa-
retrógada. tellado de forzas colPctivas, e non..só carece de prex-uicios da língua. 

/ 



DUAS FARSAS . 
DOS MEDIOS DE COMUNICACION 

SEMENTE 
DE DRAMO"i ... 

MANUEL MARIA 

CAPITALISMO IMPERIALISTA 
( dlrixfndose 6 público de xeito 

Estes dous anacos de teatro que ofrecem~s son unha prirñicia de dúas far.'.:' 
sas dramáticas de dous esqitores naci¿nalistas, «Semente de dram6·n dos 
Medios de Cor:nunicaci6n», de _Manuef María, e «A Gran Candonga», de 

Emiliano Picout9, ambas as dúas ocasionadas pola campaña . do o'ía -das Letras 
Galegas de hogano, adicado por distintas organizacións p0pulares a loitar por 

uns medias de comunicación galegos e r.~almente ao servicio -das clases 

• A GRAN · 
-CANDONGA 

EMtLIANO -PICOÚTO 

POBO GALEGO: 
Desde esta televisión 
dígovos que hai neste mundo 
m_0ito esprimidor inmundo, 
moito fillo de cabrón. 

populares que conforman a nosa nación. 
declama torio). 

Son o CAPITALISMO IMPERIALISTA, 
totalltario e fascista. 

cando hixiénicos retretes, fachenda da Civilización Ou.cidenta/, especial.:. 
mente da francesa. ¿Ouén vos dá de comer? 
OS TRES A CORO. - ¡O CAPITALISMO IMPERIAÚSTA ! 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. - ¿Quén é o voso amo? 

EJ quero que sexa mit?a 
esta terra_ na· .que choro, 

Son a IMPERIAL CAPITALISMO xa que eu son o que a laboro 
ao sol, á -chuvia e ·axiña. que odia a LIBERTA e o COMUNISMO. 

Vállome dos MEDIOS DE COMUNICACION 
pra impor a miña educación. 
Son o mellor do mellor: 

OS TRES A CORO. - ¡O CAPITALISMO IMPERIALISTA I 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. - ¿Ouién es vuestro papá i vuestra ma
maíta? 

Q¡,¡ero que_ sexa o meu mar 
este mar que o vento riza, 
·e o goberno de Galiza, · 
nacional e popular. o CAPITALISMO-COLONIZADOR. 

Non hai nada 

OS TRES A CORO. - ¡O CAPITALISMO IMPERIALISTA! 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. - ¿Ouén é o voso deus e o voso crea- ~ 

Quero os brazos liberados 
mandándome eu mesmo eiquí, 
non que me mande Madrid 

coma a espresión rnanipulnda. 
¡Hai que borrar a culturiña tribal, 
provincial, 

dor? · 

rexional 
ou nacional 
e irnpor a GRAN CULTURA UNIVERSAL! 

OS TRES A CORO. - ¡O · CAPITALISMO IMPERIALISTA! 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. - ¡Menos mal, anacos de sobreira, que 
ides deprendendo algunha cousa! Os MED/OS DE INFORMAC/ON sir
ven pra manipular, de.sformar, alienar e pra servir ó CAPITALISMO IM
PERIALISTA E MONOPOLISTA. 

ou eses seus delegados. 

· Quero que a televisión, 
a radio, o cine e a prensa, 
digan o que o pobo pensa, 
sexan meus e deles non. (O CAPITALISMO IMPERIALISTA, cun vergallo que leva na mau, pe

ga unhos vergallazos no chou que alporizan a todo o teatro. Os 
PERSOAXES que están inmóviles comenzan a fuxir e a ladrar coma 
os cás.) 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. - ¡Todos á miña beira! 
(Os PERSOAXES abéiranse ó CAPITALISMO IMPERIALISTA.) 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. ¡De xionllos! 
¡De pé! 
¡Do xionllo / 
iD pt>I 
¡De xion/lo. ' 
¡D pé! 
(Os PERSOAXES fan todos eses movementos.) 
CAPITALISMO IMPERIAL/ TA. -- ¡Aspirade! 
¡R< pir (/ I 
¡F t>¡m/. ulo/ 
¡/\ spir<1Clf'I 
¡lns¡J1i.id1•I 
(R plt vario v e 1 o mesmo. 01 PERSOAXES realizan unhas cari
caturii:adas a1piracló1 e espul1iós de alre, facendo o meirande bruf
do poslble. O CAPITALISMO IMPERIALISTA saca do cinto un cornetfn 
de ordes, mesmo de xoguete , e pónse a tocar. Os PERSOAXES que
dan firmes e rfxidos.) 
CAPITALISMO IMPERIALISTA. Imos ver: ¿pra qué valen os MEDIOS 
DE COMUNICACION? 
TELEVEXO. Pra dar algunhas informaci6s. 
RADIO. Prn ir alleando a xente con nove/as merengadas e canciós fei-
tas con mel, zucre e almibre. 
PRENSA. - Pra arrimar a brasa á propia sardiña. 
CAPITA_L/SMO IMPERIALISTA. - ¡Parvos, burras quentes, melós, igno
rantes, inútiles, bestas! ¡Nunca dades deprendido nada de nada! Sóio 
valedes pra andar enchendo a andorga~ lembendo cuncas de viño e ester-

(A televisión Española, que 
acaba de erguerse, golpéao co 
caxato. O Pobo Galego des-
móiase). · 
·TVE: 
Vé a querer a/ infierno. 

(Pónse as tetas e a pel1.;1ca, 
e pi5ando o Pobo Galego no 
pescozo, enmárcase e fálalle
aó público). 
TVE: 
«Señoras, señores, nmos: 
perdonen la interrupción, 
pero es que me han atacado 
tres à cuatro terroristas. 
.Ya las fuerzas de otden público 
los han puesto a buen recaudo . 

(ladéaselle a peluca). 
$et?oras, señores, niños: 
acabo de presentades 
los medias de difusión 
o de comunicación,· 
yo soy !a muy eficaz 
Televisión Española. 
Ustedes han visto bien 
que tengo una fuerza inmensa; 

(Axita o caxato na mau). 
pues así mis tres hermanas, 
la radjo, el cine y la prensaJ>. 
PG:-

(falando medio afogado). 
Máis forte aínda era Rama 
e, ma/a tentei/a a côma, 
tamén un día morreu. 

A ARTE GALEGA, XEITO DE COMUNICACION . DUN POBO 
Cada indivíduo, cada grupo, vese asulagado nun 

ámeto, nun contesto do que, a pesares da creatividade, 
da xenialidade ou da pose, non pode fuxir. PeHculas, poe
sías e cancións, esculturas, pinturas ou músicas, levan a 
sensiblidade dun tempo no que se deron e as característi 
cas da terra na que medraron. Ninguén porá en dúbida 
que eslste unha sensibilidade azteca, china, galega ou es
pañola, entre outras, cada unha aguilloada por cadasúa 
administración económica e politica e pola influencia da 
bioxeografia. O home maniféstase arrepoñéndose ou co
laborando con este seu medio, neste mesmo intre: o ho
me, querendo ou non, está sendo polftico. Tampouco nin
guén nin ~ ningures porá en dúbida que o máis cativo 
acto de revolución ou da creaciôn é asumir, decatarse do 
que se fai , enxergar a situación espacio-temporal dentro 
do taboleiro do xogo social. Velah í, entón, cômo crear é 
rebelarse e é revelarse. Crear supón destruir, supón non 
facer o xogo a un sistema que pretende esnaquizar a rea
lidade dun pobo. Asumir, percatarse do que se fai dentro 
da nosa situación, é encetar un camiño creativo e polo 
tanto artístico. 

O artista que se pracia de selo non o é tanto se sabe 
que as cores están dadas na droguerla, que o cadro é ca
drado, que o lenzo tén a mesma calidade dende hai sécu
los e cecais as mesmas formas señan tan tradicionais que 
se fagan hastra desfasadas. Esta arte comunfcanos o in
dividualismo do artista pechado, cecais do neurótico que 
no seu fondo percura fuxir da súa soedade e buscar a lou-

FELIPE SENEN 

banza nas academias, nos casinos, nos cenáculos, ou nos 
cafés de moda; este artista que é xordo prás clases popu
lares sabe moi pouco que o arte é comunicación, é o ar
tista defraudado, o artista que nin tan siquera sabe o que. 
é a cultura, posto que cultura é unha aventura de comuni
cación entre os homes, é o seu sinal de identidade. O ver
dadeiro artista é un viaxeiro que o primeiro que leva nas 
súas maletas é o equipaxe cultural. 

A cultura non é propiedade das minorías nin dos pro
fesionais que somente pretenden ser funcionarias das in
telectualidades. A arte como unha manifestación cultural, 
como un xeito de espresión, é patrimonio do pobo, dese 
pobo que lle deu vida e que a mantivo a pesares do aso
ba llamento imposto polos medias de comunicación 
alleantes: prensa, radio, televisión, e que se fai dono e 
merecente desta súa cultura. Esta pervivencia subsiste a 
modo de rebelión contra o alleo. Mais as censuras abafan 
os nosos xenulnos xeitos de espresiôn: censuras econó
micas, dependencia, censuras políticas, presións, conti
nuas amenazas, boicots, .desterros, cadea de moitos com
pañeiros. Veleiquf, pois, un xeito de violencia soterrada 
e que en Galieia moitos galegos non queren crer, atastán
dose da realidade e do compromiso coas súas xentes e co 
seu entorno. O artista déixase levar pola engaiolada «pro
gre»; inspirarse en lbi~a é moi bonito, pero alleante. 

· O pobo que coñece a súa identidade, o seu pasado, 
que asume a dependencia, sabe ónde vai, sabe deica ón-

de pode chegar. Prós universalistas (?), prós folklóricos 
de tertulia, a identidade é algo así coma a saudade ou a 
morriña, trocable nun reducto ou mercado de souvenirs 
pra turistas. Pero identidade é a esperanza de cada df a, 
dos feitos, non unha ceremonia ou unha liturxia amañaJa 
a certos dias nos que está permitido espresarse en g'lle
go ... 

Comunicar supón espresar, concienciar, dar sin pa
ternalismos, sin poses maxistrais; non entende. lo así é co
laborar inconscientemente cos es¡:>lotadores, facer da arte 
un valor de consumo no que somente se valora a apoloxia 
e as formas. Pretender silenciar, esquivar a loita , é un xei
to de colocarse entre a libertada e o medo, entre os ver
dugos e as víctimas, é un xeito de non querer ser actor na 
historia. 

Castelao, sabio dun país colonizado, feiticeiro que dá 
a~ternativas de cara á liberación de Galicia, amosounos 
cómo a arte pode chegar deica as clases populares. Nos 
dibuxos de «negro» retrata os marxinados, os negros, 
que coma os galegos foxen da súa realidade, a_f:óchanse 
nas rumbas, nas car:icións ... Veleiquf o retrato dunha Gali
cia actual de queimadas.; de himnos, de estómago. «Gali
cia Mártir», «Atila en Galicia», «Milicianos», son a espre
sión de Castelao, dese galego que fixo da arte do seu país 
unha arte universal. Así quedan marcados -os pasos pra 
escomenzar a andaina polo camiño da arte de cara á libe
beración de Galicia . 
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~ Médiq,o, ensaí$ta, senador rea_L Presidente .da 
-Academia ... afirmadÓr da Preautonomía coma única 

. realidade .,prag~ática,- a . réal~dad~ que está ahí, 

non hai outrçi ... reconocendo, ao mesmo 
tempo, que os resultados electorais non 
coinciden cos a.nceios políticos' do noso pobo. 

GARCIA-SABE'LL 
·<A xente vai -calibrando moi ben ... » 

~ e. • .. .. 

¿C6mo accedeu ao galeguis-
o? 
A mira amistade coas grandes 
uras Lia galeguismo de entón, 
ndo eu era rapaz, Cuevillas, Ris-
. Cast'Jlao, a xeneración Nós, foi 

01 determinante en min, a amis
de con moitos dos compoñen"' 

5 do Sem inario de Estudos Ga
gos e logo, naturalmente, a lec
ra, lecturas doutrinais de Risw, 

cle O. Ramón Otero Pedrayo 
a quen curiosamente conocín 
oito máis tarde-. Coincidiu ta
én que cando as Constituíntes 
República, eran diputados Cas

lao, Otero Pedrayo, Syárez Pi
llo, eu facía o meu doutorado 

i Madrid e era ún dos contertu·-
s con todos eles cáseque no ca- -· 
. O meu contacto co galeguismo 
i, xa que logo, por unha parte 
umano e pola outra intelectual. · 
gora mesmo : ocúrreseme que 
abía un terreo moi abonado, par-
e vivíu parte da miña infétncia 

a aldea, moi importar:ite pra ter 
ntacto directo cos problemas 

o país, co idioma, etc. 
A súa designaci{m comçi se

ador ¿a qué pensa que foi de.
ida? 
E hoxe o día que non teño nin- ~ 

unha idea clara, absolutamente 8 
ingunh2. O rei chamoume: «sé Q. 

e su amor por su país, de su ho
est1dad y he leído algunos de sus 
scritos», o que houbo po'r detrás 
e motivo polítjco, de consello, 
on o se i. 

Na posterior elección pra pre
dente da Academia ¿coida 
ue contou o oportunismo? 
Penso que non , penso que son 

úas cousas totc:;lmente indepen
entes, desligada:,. A proba é que 
áis dunha vez cnegara aos meus 
uv1dos que os académicos pen
ban en min dada a doenza tdo 

robe de Martínez- Risco. 
Houbo outro candidato, non 

ficial, con probados méritos li
erarios, Carballo Calero. ¿Pen
a que seria unha figura capaz 
e dar nestes momentos un bon 
residente da Academia? 
Respecto de Carballo Calero 

ño que decir que méritos tén 
oitos máis ca min e creu que fa

ía un presidente fenomenal, ese 
equeno atranco de ter que residir 
a Coruña é un atranco antigo 
ue hai que modificar. Agora ben, 
que pasa é que nunca snnou co-

1a candidato , é máis, o día que 
pareceu nos periódicos a cousa 
e que era proposto non me lem
ro por quén ... 
or diversas agrupacións cultu

rais 

so, sí, lémbrome que era un do-
1ingo, atopámonos na rúa e dí
enlle · oíche, <. tí viche eso?. PÓis 
í; e digo, pero qué hai, porque se 
· es candidato eu vótote a ti en
antado da vida ... pero se Aon sei 
ada , non o quero ... De modo que 

so foi todo. Boeno, está ben, as 
rganizacións culturais teñen de-
ito a propoñer a quen lles dea a 

ana. Esprícoo pra que se vexa 
ue nin Ricardo Carballo Calero · 

pretendía nada e como soupen- a 
posteriori estaba moi entusiasmà
do en que eu· fora o presidente, 
anque vólvoche a decir que el era 
absr~1utamente idóneo. 

E referente ós dúas posicións 
sobre o idioma, ¿o presidente 
da Academia optaria pola coo
ficialidade ou polo unilinguismo 
social? 

De momento enténdoo como a 
cooficialidade , esa r.ion tén que 
ver ·coas miñas arelas pero é que 
eu penso que en política a condi
ción eser:icial é ser realista e 
gañando posicións ir logo máis 
adiante. Propuxen, e non aquí 
senón en Madrid, e non o díxen en 
privado senón nunha conferencia 
diante de intelectuais, que a miña 
maneira de entender o bilinguis
r·10 e1 a o ensino do castelán a 
¡:;artir do galego, etc., etc .. e que 
se .continuase a ensinar en galego 
nos institutos, en todas partes, co 
que se vai ir xa a unha especie de 
monolinguismo, anque pra esa 
primeiro cómpre acadar a coofi
cialidade. E decir, non se pode 
empezar polo tellado. 

¿Considera que os cambeos 
autonómicos, e a nivel concreto, 
poidan incidir na revitalizaci6n 
da cultura galega? 

Sí, sí, penso que sí. Por supos
to espero que institucionalicen a 
língua e -eso xa será un cambeo 
cultural 1antástico, e logo que ha
xa facil idades de tipo eco(lómicQ, 
porque se nós imos gobernamos 
a nós mesmos e por conseguinte 
coma unha etapa mínima, mínima 
xa se sabe, imos administramos, 
entón haberá que ter cartos pra 
unha chea de cousas que hoxe 
non se poden facer, e r.on digo só 

editar ·libros, digo todo: a plástica, 
o cine, o teatro, a música, a arqui
tectura, o que queirades, vanse 
dispoñer duns medias que hoxe 
están en MàdFid e non nolos dan, 
sinxelamente. 

Vostede utilizou o concepto 
. «gobernamos nós». ¿Considera 
que coa preautonomla imos ca
miño de gobernamos nós? 

Creo que é o paso necesario 
pra que nos gobernemos, eu non 
estou nada conforme con estas 
chatas da Preautonomía por L!nha 
razón moi sinxela, porque non te
mos ·unha Preautonom(a de re
posto. A min non me parece ben a 
Preautonomía en redondo, como 
non che parece a ti e probable
mente se nos poñemos a falar na 
intimidade ti e máis eu estaríamos 
pensando o mesmo, pero se com
batemos esta mínima autonomía 
- non é que haxa que defendela, 
hai que apuxala-, porque a partir 
desta virá outra autonomía que 
será amplia, fonda e terá raiceiras 
se nós queremos. Se arrancamos 
mal non a teremos. Esta non tén 
volta de folla. E volvo a insistir: 
parécenme moi ben as ideoloxías, 
e eu teño a miña coma cada fillo 
de veciño, pero o grave income
nente é cando son unha pantalla 
que oculta a realidade, e a realida
de é pragmática, ahí está, non hai 
outra. 

A evolución polftica, dende 
unha perspectiva nacionalista, 
s-e é posjble~ antes .e despois das 
eleccións do 15 de xunio, qué lle 
parece. 

:A.s eleccións do 1 5 de xunio 
non reflexan a realidade auténtica 
de Galicia e non a reflexan porque 
alí votouse con desnorte nuns ca-

sos, con medo noutros, cunha se: 
rie de factores negativos que des
virtuaron a realidade electoral. 
~gora ben , como despois foise 
vendo o resultado, o que funcio
naoa ben, o que funcionaba a me
dias e o que non funcionaba en 
absoluto, as eleccións esas servi
ron pra que o pobo colla máis 
concencia da súa propia colectivi
dade, coma tal colectividade. Mi
ra, o problema de Galicia , polo de
mais, e se se quere reducir a un 
esque~a. é moi sinxelo: que o po-., 
bo teña concencia de que é pobo, 
este é o gran problP.ma. Entón 
esas eleccións do 1 5 de xunio, e 
en gran parte polos seus efectos 
negativos, teñen axudado e axu
dan a que o pobo tome concencia 
de pobo porque en canto nega, en 
canto refuga , en canto di «Non é 
eso», estáse afirmando a sí mes
mo e nese senso son mínimamen
te positivas, aínda que noutros as
pectos fixeron moitos danos, evi
dentemente. 

¿E a evolución posterior da 
v~da poUtica do pais estó moi 
condicionada ao resultado ne
sas eleccións? 

Eu non creo que esteña condi
cionada ao resultado das elec
cións e verémolo cando as Muni
cipais. Penso - e non confundo a 
realidade co desexo- que •;ai ha
ber moitas salpresas e que nesas 
eleccións, coma nas que veñan 
despois, nas xerais, vai haber un 
gran predomínio dos au téntica
mente nacionalistas, vaino haber. 
O pobo foi adequirindo moita 
máis concencia. Eu apalpo incluso 
na clínica cómo a xente se sinte 
fustrada por determinados políti
cos, cómo analizan moi ben, có
mo a xente vai afinando e cómo 

sabe - imos empregar un termo 
que nos abrangue a todos, prn en · 
tendemos - quén é galegui sta , 
quén non é galeguista, quén fai a 
farsa do galeguismo, quén non fai 
a farsa do galeguismo, con inde 
pendencia da súa historia ante
rior, a xente vai calibrando moi 
ben, moi ben. Paréceme que opo
bo de Galicia é moi político, tén 
unha gran sensibi lidade política , e 
adE::mais é moi realista, non é doa
do engañalo - home, nun mo
mento dado coma o 15 de xunio, 
despois dunha dictadura espanto
sa e se van por ahí clecinclo qde 
lles van quitar as vacas, se ll es 
van quitar tal, ¿ qué queres? 

A concencia coma pobo, da 
que vostede fala coma base 
fundamental, tradúcese ben na 
autoorganizaci6n que se estó a 
dar en todos os níveis. ¿Cré que 
a Academia responde a esta lí
nea de autoorganizaci6n a ni
vel galego no eido cultural? 

A Academia galega está en 
·vías de responder a eso. Tamén 
neso va i haber salpresas. Estamos 
preparando o terreo pra facer un 
la!Jor radicalmente galego. Eu 
t ño un programa de actuacións 
que cando se faga público veráse 
o papel que vai ogar a Ac ciemia, 
non po lítico senón cultural , pero 
cultural galego, radicalmente ga
leguista. Agora , non esquenzamos 
que actualmente non temos unha 
peseta, namais ca deudas, e que 
non podemos inau~ur ar a Acade
mia porque non hai as sillas pra o 
p(1blico. Por fin eu conseguin os 
cartos e imos ter sillas pra que se 
sente a xente e poder celebrar un 
acto. Hai sempre un fa ctor econó
mico que non podemos eludir, e a 
Academia tén que entrar nos pre
suppstos das institucións, non pra 
ser decorativa senón pra ter un 
funcionamento real. 

Ao millor pasou un pouco 
que ao non estar normalizado o 
noso pafs a Academia erd unha 
espede de caixón de xastre on
de ós veces nin siquera había 
unha esixencia de méritos pra 
entrar, senón que era m<1is un
ha custi6n formal. 

Ten en conta que aos comen
zos da guerra civil houbo propósi
to de destruír a Academia , entón 

o que son as cousas - era pre
sidente da Academia don Monuel 
Casés, un señor moi de dereitas, 
moi de dereitas, moi conservador -
que creo nin falaba galego, en fin , 
o presiclent~ menos adecuado, 
pero érao. Non sei por qué meca 
nismos chegou, pero no 36 érao e 
cando deciden suprimir a Acada 
mia base.ánclose, entre outras 
cousas, en que apenas había aca 
démicos - claro, algúns morre;
ran, outros estaban no esilio coma 
o propio Castelao ... - entón dian
te deste perigo don Manuel Casás 
nomeou de repente el mesmo 8 
ou 1 O, e esto que visto así é unha 
barbaridade salvou a Academia, 
esa· salvou a Academia , curioso 
¿non/ 

MARGARIT A LEDO 



~ ~r 
AS CONTAS DAS LETRAS 

Pero a cousa non quedaba ahí: había 
clt'.ias espec ies de letras, as vocais por unha 
banda, que eran somente cinco, e as 
consonantes - a chamada «esmagadora 
mrnona» pola outra. As privilexiadas eran 
as vocais. Na pa labra privilexiado, por 

xcrnp lo (vir~an sendo as contas que_ 
1 t ban as letras) os is, eles sós, aparecían 
tr v cos, o a unha, e o e e máis o o 
tílm 11 unh v z cada unha; e afnda que a 
pn hlm1 privilexiado tivese seis vaca is na 

(i Constitución e seis consonantes máis, 
IC1s voe is s mente ficaba fóra o u (¡unha 

mivocal !) mentras que das consonantes ~ 
queci ban ¡ 131 fóra de todo. ,,.,. :-(\ 

E nn p 1 bra traballar, entroques, x'c;f.... (9 
1 asaba ao rovés; había seis consonantes e • 
somente unha vocal, o a, que andaba . . 
dunha sílaba noutra a facer coma quén que 
aló estaban moitas vocais traballando ... 

O SCRTRD 

Resumin o, chegou un intre no que, 
coa axuda dos seus amigos, os números, 
todas as letras escomenzaron a botar 
contas no tocante á súa vida. 

As vaca is podían entrar en todos os 
sitios, é decir, en todas as palabras, · e 
hastra tiñan palabras só pra elas, e as 
consonantes non; algunhas 
consonantes, na realidade, nin 
siquera entraban en palabra 
ningunha, coma os zetas ou os 
ques. (E coas palabras acontecía 
outro tanto, porque habfa palabras 

que nin habfa, coma a palabra migolc 
ou a palabra lipa, e outras que 
somente as _había por ahí . 

- ;. """' .., '"' .... ' '*· 

adiante, coma a palabra p_ouce ou as 
palabras Winston Churchill). 

A televisión e os periódicos tiráronse a 
facer reportaxes e a escoitar as queixas das 
letras. Ao mesmo tempo, as consonante.s 
eQipezáronse a organizar, .constituíronse en 
s~rtrd, que vén ser un secretariado 
constituído somente po.r .. consonantes. 

Os periódicos descubriran dramas 
terribles nalgunhas frases. Nunha frase 
había un x e un r moi amigos q'ue non se 
podían atopar pra fala ren a non ser ás 
escondidas porque sempre se metía unha 
vacai polo medio deles, coma por exemplo 
o i, que sempre se metíá polo medio na 
palabra mixiricas. (Polamor da súa form a 
de fiúncho cunha píntiga enriba, sen saber 
moi ben onde meterse e sempre metido en 
todo, cun aquel que miña xoia, o i tiña o 
a leu me -de· «ca rabina» das letras). 

Por outrà banda, as voca is sentían 
tanto medo diante-..das cansen-antes -que 
eran, moitas máis - que só moi de cando 
en vez as deixaban a.nd;ar xuntas , e 
somente ás de máis confianza, 

coma o efe que era med~o. vocal.h 

l\. ~-:. ~ 
. . -·~ 

A· REVOLUCION D .. AS, LETRAS 
' ~ • • - • "' w ... 

Há'str.a que Ún -día o 'dono do ·alfabeto, · 
que era o que escribía con el, xuntou aos 
seus gramáticas e díxoll~s: 

-fagan o que seña 6µ as letras hanse 
revoltar. Aínda se non fan unha 
cooperativa e empezan a escribir elas 
soias. 

Mais por moitas leis que os grnmáticos 
fixeran endexamais ían conseguir meteF as 
letras no orde. alfabético. E despois das 
letras revoltáronse as palabras, ê despois 
os libros, e despois as bibliotecas~ e 

• ,_ des~ois tod.o~. . . . _ 

~ ~ ~' 
«A Revoluça~ das Letras» 

- conto orixinal de MANUEL 
ANTONIO PINA traducción de 

- MARGARIT A LEDO e dibuxos de 
JACOBO ~., en ·premonición dun 
vindeiro «Día das Letras Galegas». 
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uskadi España 
n paso a·trás 

nas . n1ovilizad6ns 
OARSO 

:P• orgãnizadores ·dirí que 20 mil persoas se xuntaron en Mon
tejurra pra a conmemoración carlista, pro non parece _que foran 
tantos. Os móis benévolos observadores dan unha. cifra de· 6 ·ou 7 ... 
mil e os móis rigurosos dqu.édanse nuns dous m'il.-0._çal, ·po.lo ~eños-

Constituci6n e defensa 
da àutodeterminadón 

MARIA ALONSO 

en Euskadi, non é moito·. · 

Semella ser .certo ·o,que tantas semana pro amnistía, no primeiro 
veces se· conÍent~ de 'qd'e a relati- cabcidano daquela outra -t~áxic;;a 

· · A• gr~n~es formacións .poUtic_as e os partidos ~on representa-, 
-ci6n _minoritaria no Parlai:nento tiveron a oportuniêlade de~espresar 
no._Congréso ~s 'lúas opinión ~ncol da Constituci6n. Tratóbase do 

: debáte ó totali.dade ~o ~.nteproiecto que se levQu a cabo na comi-
·.si6n a_nte1 :,de entrai' a discutir; árt(culo por artJculO', o testo. · 

polftico pra a autonomía basea. 
Pesia considerar o anteproiecto 
máis restrictivo ca o borrador ini
cial, anunciou o apoio do seu gru
po, que o considera un instrumen
to inicial de traballo. 

va normalizáción da vida deste ria que niarréon 1catro persoa~. : 
país está_· quita.ndo atracti~o a·a Non parece nembargantes que _ Os .grupos m_aiôritarios . non 
que denantes _aparecía coma ·froi- esta vez vaia h·ab~r mortos e .que _' ofreo~rqn noveda,des. A Unión de 
to prohibido. Es.ta vez, coma no- vai·an mevilizarse as persoas Centm' Democrático presentou un 
vedade, sí asistiu Carlos -Hugo, o -que se mo.vilizaron entón, niñ tan discurso co.nservador e pragmáti-; 
príncipe pretendentê dunna repú~ -siquera que esta vez vaian safr i:Js _ co: «A Cqnstitucióh recollerá só . , 
blica feden:¡da e autoxestionaria_ presos'. Dende a saída dos presos _ aquelo qqe _é posible» dixo o re
que custiçmou o pasado domingo / c~risjder~dos histór.icos e- a cele- _pre_senta_nte do partido _rio poder, 
no seu piscurso o mesmo sistema bración das eleé::cións do 1 5 de ,sen preçisar quén sbn os que de-
monárqu ico. ·:xuria,· a vida ·polf.~ica . ba~c~ to~¿u ciden sabor das p9sjblidàdes: Os 

Non ,emb~rgantes, igual tamén ou;ra dimensión e o Goberno es1á _socialistas c::onta·ron con -tres por-. 
ca nos .. moitos- festexos político- . xogando coas bazas das peque- -tavoces cualificados: Peces Bar-
populare.s deste ano, os. grandes nas libertades · conqueridas polo _ba, do P§ÓE_, Raventós, de Soola-
ausentes da xor nada fµron _Fra~a ~oyem.~nto poRular coa· mestría, '-lista_s d~ Catalunya, e 1ierno, é!nfl..., 
e a forza púl,;>lica, gu.e tiñan. por· digjarno~, ' que caràcteri~a , a S[Já- -· gq, PS.P.~ 9 ¡;¡rimei ro dele~, ~ me~- .... -
costu~~ c::onst!tuíreSe:'.~R :úr:iiç_~s:_ i;._,..:_f;_ez: ~~ :~e,u'Jnicio~ po~, 'é ~s-~as~ p . · ~~o -da_ poõ~~9)a co~sti\u~\o.~-~I 
i11equ 1v~cos Rro~ag.OAls.tas. , H9J.: _ec9 ol9t1clo por- es!a ·§eman.a pro . ·que~se " ausent0u p0r d1:serepa_nc1a , 
que decir por outra banda que amnistía. De momento limífase a nas derradeiras se~ións, afincou 
ninguén os achou de menos. L1ns cantos.peches e á folga de fa- moito nas funcións de <ocusticia» 

SEMANA PRO AMNISTIA 
me que fixeran fai uns días os pre- que son competencia da Constitu-
sos polítlcos das caâeas de Pam- ción. Xustificou o voto repuolica-

A xornada ·dos carlistas de.u pa- plona, Vitoria e San Sebastián. no coma un servicio a sectores da 
so, por ou_tra ba~da, a unha n_ova Veremos qué pa§a ao final. sociedade que pensan deste xeito. 

LIBRERÍA 

SANT-IAGO 

. ~eiras 
Cicnica 

Juana de Vega, 17 

Teléfone 22 39 44 

Apartado 111 

A ·e O RUÑA 

Raventós insistiu na necesaria so
lidaridade entre os pobos. Tiemo 
-recuperando a cátedra- deu 
unha lécción, no máis _estricto 
sentido ,do término, sobre dereito 
constituciÓnal. 

Manuel Fraga sacou a caixa 
dos tronos. Manifestouse por un
ha defensa a ultranza da unidade 
de España e no seu habitual tono 
colér_ico e fanfarrón anunciou o 
rechazo de AlialJZq Popular_ a todo . 
cando cheirn incluso a ~u~onomis
mo: a palabra «nacionalidade» e o 
título octavo do anteproiecto máis 
concretameñ.te. O resto do articu-

Librería·. C.OUCEIRO 

República de El Salvador, 9 _ 

Teléfono 59 58 12 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

«AO· SERVICIO 
DA 
CULTURA 
GALEGA» 

lado non lle pareceu a Fraga de 
todo mal, o que pode dar unha 
idea aprosimada do seu contido. 

De Santiago Carri!lo merece a 
pena salientar a xustificación da 
monarquía: «é unha realidade». O 
f?artido Comunista de España 
apoiará á monarquía -dixo Carri
l lo-,. mei::'ltras ésta respete a so
beranía do pobo. 

Ao representante de Conver
xencia Democrática de Catalunya 
Sr. Miquel Roca faltáronlle pala
bras pra espresar a súa satisfac
ción polo intento constitucional. 
Na línea moderada que vén sendo 
habitual neste grupo, Roca fixo, 
poréo, un aceso canto á soberanía 
pópular. Xavier Arzayu, do Partido 
Nacionalista Vasco fixo, en si, un
ha reclamación esP.resa de poder 

Pero as salpresas producf ronse 
nas segundas xornadas, destila
das as intervenciós das minorias 
minoritarias, as que non confor
man grupos parlamentarias. 
Antón Cañellas, catalán case in
condicional da UCD, espresouse 
na línea de Miquel Roca. Os tres 
oradores que o sucederon mani 
festáronse, non oustante, republi 
canos e federalistas. Heribert Ba
rrera, de Esquerra Republicana de 
Catalunya , laiouse sabor de todo 
do procedemento polo cal se in
troduciu a monarquía na Constitu 
ción sen somete r o tema a con
sulta popular. Tivo as palabras 
máis duras pra o tratamento das 
autonomfas, ao consideralo res
trictivo e inaceptable. «España é 
un estado e Catalunya unha na
cióm> resumiu. 

O diputado baseo Letamendfa, 
da coalición Euskadiko Eskerra, 
defendeu o dereito á autodetermi
nación dos pobos. Pra o caso de 
que esta alternativa non vaia 
adiante, maflífestouse en favor 
dunha república federal, «que non 
é unha utopía esquerdista nin un 
ha toleada, senón a forma de go
berno de varias estados euro
peas». 

Tanto Barrera coma Letamen
día constituíronse na escepción 
.do debate. Os dous anunciaron o 
seu voto encontra do anteproiecto 
e a súa oposición ao testo da 
Constitución se as emendas pro
postas non saen adiante. 

POR- UNHA 
CULTURA 
·NACIONAL 
GALEGA 

.. Conflicto lingu(stico e ideolox(a en Galicia. 
Francisco Rodríguez. (e.sgotado). (en preparación 2.ª ed.). 

. Cantos rodados pra alleados e colonizados. 
Manuel Marj a. (esgotado). 

Ant6n e os inocentes. Méndez Ferrín . 
Galou Z-28. Lois Diéguez. 

A cuota empresarial da Seguridade Social Agraria. 
Equipo técnico das CC.LL. 

Conxo: maliicomio e morte. Antón Seoane e outros. 
Problemótica nacional · e colonialismo. O caso galego. 

R. López- Suevos e F. Rodríguez. 

Ferramentas en xeral 

Fo_ntanería e grifería 

Artículos de bazar 

Pinturas 



O MUNDO 

A viaxe de Breznef 
a Alemania 

J. J. NAVARRO - LLATZER MOIX 

«Unha visita útil, constructiva e sin resultados 
brilantes», así calificaba o diario alemán conservador 
D IEZGIT a viaxe que o líaer másimo da Unión -
Soviética Leónidas Breznef realizou a Alemania 
Federal dende o vernes ao luns da semana pasada. En 
real idade, a viaxe do dirixente soviético á República 
Federal pódese definir coma un troque de opinións á 
luz de temas coma o desarme en Europa, as relacións 
económ icas entre ambos países, e sobor de todo, 
unha nova valoración por parte da U RSS do papel de 
Alemania coma potencia de primeiro plano no 
conti nente . Na súa 1iaxe, Breznef tivo ocasións de 
entrevistarse non somente con Walter Shell e Helmut 
Schm idt, presidente e primeiro ministro da RFA, 
senón tamén cos xefes da oposición Helmut Koll e 
Frank Josep Strauss. 

znef é a segunda 
c¡u rec liz Alemania Occidental 
el spois unha primeira visita en 
197 3 qu r i o resultado máis 
palp ble d ch mada Oskpolitik 
(política cJe acercam nto aos paí 
s , da Europa Oriental) emprendi 
cia po lo ex-chanceler Willy Brant. 

Dende entón o panorama inter
nacional cambeou bastante. O co
rr m nto cara á dereita das esf -
ras gobernant es alemanas foi no-
t ble dende que Schmidt ocupa a 
Ch ncelería, e o papel da R FA co
ma xendarme do orde capitalista · 

n Europa é o suficientemente 
importante coma pra que os sc;
vi.éticos conced n a esta visita un 
oito v lor. 

Coma proba delo b sta notar 
que as dúas últimas viaxes de 
Breznef a Occid nte foron a Parls 
- en xun io do derradeiro ano - e 
ogora a Bonn. Francia e Aleman'ia 
son os únicos interlocutores de 
Mo c(1 na Europa capitallsta, xun
ta co Estados Unidos. 

suteca 

Santiago de Chile. 26 - bajo 
Teléfonos 59 96 39. 59 99 72 

SANTIAGO 

Por outra banda , hai que rela
cionar a febre de entrevistas bila
terais que se rexistra nos países 
máis importantes coas últimas 
reunións do Consello da OTAN en 
Bruselas, a conferencia do desar
me que terá lugar en New York a 
remate do mes e o cumio econó
mico dos países capitalistas, a ce
lebrar en Bonn a primeiros de xu
nio. 

COUTARLLE O PASO 
A BOMBA DE NEUTRONS 

Nas conversas de Breznef cos 
dirixentes atemáns, o tema do de
sarme ocupou gran parte dos de
bates. A Unión Soviética esté moi 
intere~ada en que os Estados Uni
dos non leven adiante o desenrolo 
da bomba de neutrôns, e é seguro 
que Breznef intentou convencer 

os alemáns de que non sigan 
apoiando aos USA pra que se ar
men con tales enxeños. 

En troques desto, a URSS pro
meter\alle a Schmidt disminuir o 

potencial militar do Pacto de Var
sovia na Alemania Oriental. Non 
embargantes, a posición alemana 
é xustamente o contrario : se non 
hai ~esarme soviético, a Repúbli
ca Federal presionaré aos Estados 
Unidos pra que sigan adiante coa 
bomba N, e ademais permitiré 
que esa arma se instale en chan 
alemán. 

O segundo punto da visita - a 
economía - foi o menos conflicti
vo, a República Federal e a URSS 
firmaron un pacto de colaboración 
económica que estará vixente du
rante vintecinco anos. Pero nin si
quera neste- aspecto puido o Go
berno alemán fuxir das críticas. 

As grandes empresas, que son 
en teoría as maiores beneficiarias 
deste acordo, non desexan seguir 
concedendo créditos e vendendo 
maquinaria á U RSS a campeo de 
grandes cantidades de matarias 
primas que logo resultan difíciles 
de vender nos mercados mu¡¡-
diais. ' -

Un terceiro punto que chamou 
a atención nesta viaxe é o acordo 
entre rusos e alemáns encol do 
estatus dé Berlín Occidental. Por 
vez primeira, ambos países coinci 
diron en que a antiga capital ale
mana debe seguir administrada 

' polas catro g"rañ'des potencias 
vencedoras. da Segunda .'Guerr.a 
Mundial. 

Se cremos a afirmación de qu-e 
Berlín é o «termómetro das rela
cións Leste-Oeste», estas rela 
cións deberían ser agora inmillo
rables, pero a verdade é que tanto 
Alemania coma a URSS teñen 
outros problemas máis prioritarlos 
ca Berlín. 

Por exemplo, un gran problema 
da URSS é a sustitución de Brez
nef, un Breznef envellecido e en
fermo, ao que os servicios de in
formación occidentais atribúen si
multáneamente leucemia, gota e 
cancro linfático, e que nas súas 
apa~icións alemanas rele.vou 
certo esgotamento, anque pesia 
todo mantén férreamente as réri
dàs do Estado soviético. 

Neste ~enso, os observadores 
da visita sinalaron ao suposto su
cesor de Breznef, León idas Za
miaetin, ex-director da axencia 
Ta'ss. e actual portavoz de Brez- -
nef. 

A viaxe de Breznef, en suma, 
serviu pra descubrir unha vez 
máis os tranganillos das re lacións 
entre os poderosos do mundo, un
has relacións que tenden conti 
nuamente a evitar confl ictos e a 
solucionar as diferenc.ias coa ne
gociación. 

Ao fin e ao cabo, os conflictos 
son o que menos desexa tanto a 
U.nión Soviética coma os xendar
mes do orde occidental encarna
dos polos USA, por Francia e ago
ra tamén Alepiania Federal. 

' I 
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VIGO 

OS «HALCONS» ISRAELIS 
GAÑAN POSICIONS 

X. A, GACIÑO 

A entrevista que mantivo o primeiro ministro israelf, 
Menahem Begin, co presidente no.rteamericano· Cqrter_,, .... 
hÓi áigo máii dun mes, demostrou Únhà.- diferencias ffe.:
criterio grandes entre 01 doui goberno• cara á nor'~aliz'â- '·. 
ción da situación no Oriente Medio por medio de negocia
cións con Exipto. Por e'nt6n, mesmo falouse de que pode
rfa haber un cambeo de goberno en lsrael, pra atopar un 
interfocuto~ máis flesible, que servira millor 6 nova estra'
texia de control da zona que 01 Estados Unidos ·tentabt1n 
levar adiante. Hai unhas-semanas, rexlstrouse, ademais, 
un espectócvlo Insólito ño E.•tc:ado Ílonista: unha ma-nifes
tación de cincuenta mil persoas encontra da ocupación is
raelf dos territorios árpbes do Sinar -que os tén dende 
1967- e en favor das negociacións cos árabes, palesti
nos inclu(dos. 

Pero a segunda entrevista de Begin cbn Carter ·-feita 
hai poucos' días.- con motivo da viàxe do prem'ier israelí a Nor
teamérica, n0 trinta aniversario da fundación do Estado de ls
rael - presentou un panorama completamente distinto. Car
ter pronunciouse claramen1e contra a creación dun Estado 
palestino -que era unha custión na que os Estados Unidos 
estaban dispostos a transixir dalgunha maneira- e comple
tamente a favor do pian de paz que Begin levaba ás ·conver
sac ións co presidente exipcio Sadat, cuio punto principal. 
ademais de opoñerse á esistencia dun Estado palestino, é 
non retirarse de todos os territorios árabes ocupados no 
196 7 .. Outro trunfo de Begin foi que Carter non condicionara 
a venda de avións a lsrae1· á mesma venda a Arabia Saudita-e 
Exipto, de tal xeito que agora o Çongreso considerará as dis
tintas vendas por separado, cos resultados que se poden pre
ver. 

Neste tempo, polo tanto, houbo unha modificación da es
tratexia irnperialista, coa rúbrica irónica de. Mos.ha Daian, mi~ ' 
nistro israelí de Esteriores, afirmando que agora S!3 reanuda
rán as conversacións con Exipto. O desenrolo desas conver
sacións darános a clave de se realmente o pian de paz de 
Begin foi aceptado na súa totalidade ou se lsrael fixo conce
sións non conocidas ao primitivo espritq conciliador dos Es
tados Unidos. 

Nese npvo con~esto diplomático, que parece amosàr unha 
nova fortaleza dos «halç:óns» i·sraelís, as guerrillas palestinas 
l(Olven á acción no s_ul_ cjo Líbano, onde os cascos azules da 
ON U" até agora, nQn fixeron outra cousa ca prot~xer as posi ~ 
cións israelís naquel . país, que noi;-i foron· abandoadas. A acti 
vidade guerrilleira tropezou coa presencia dos soldados inter
nacionais, provocando o _enfrentamento con eles. laser Ara
fat, líder da OLP, de quen se di que está nestes momentos 
enfermo: tenta por todos os medtos ·de frenar o que conside
ra que desprestixiará internacional¡nente é causa palestina, -
collida entre lume e lume: o da neutralidade parcial dos sol
dados da ONU e o da dereita libanesa, que, sentínd~se -p_a
radóxicamente - esteada pola ocupación estranxeira do seu 
país, aprobou no ParJamento (se é que se lie pode chamar ·así 
a unha cámara onde a represen1atividade está moi mal repar
tida entre os diversos grupos étnicos e sociais) o desarme 
dos pal.esti.nos, Q çal _qp{3re de_çir 1.,m~a nova guerra çiyil no !,í
bario, coma a terrible guerra de 1976. De fe-ito, escomenza
ron xa os enfrentamentos, anque aínda non cunha formalid~
de militar. 

A situación da causa palestina, polo tant9; non é nada 
doada, como podfa adiviñarse no mes de marro,' cando lsrael 
levoQ a cabo a ocupa~ciórr dos sei:is .. ca[hpamentos no sul do 
Líbano. Entón, falábase nesta ·sección da pen6/tfma etapa 
dun proceso xenocida. O carácter de penúltima pode repetir
se aínda moitas veces, porque os palestinos teñen recoñeci
da a súa capacidade de resistencia. Pero reafirma esa tese, 
mentras os intereses imperialistas afiánzase na zona. 
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noro a incidencia que pode ter· esta páxina, 
anta nos medi os populares-coma 

trias?). Por outra banda , calquera 
producto engadido ao río pode ma
nifestar a súa tosicidade moitos 
kilómetros augas abaixo, sendo 
difícil de comprobar de ónde pro
cede e máis aínda - demostralo. 

as sociedades de pescadores 
mesmo nas autoridades, e ámais, 

uixera clarexar que u meu é realmente 
fauna qu~ pedemos chamar «terrícolã» Consideremos asimesmo que hai 

sustanoias que chegan ao río de 
maneira indirecta, coma· os nitra
tos usados pra aqonar as leiras ou 
o ç_humbó re·sultante da circula
ción dos au1omóvfles. 

non a pesca, que me é 
onocida de r:ianeira superficiál~ 
on embargan_tes pretendq h()>58 someter 
consideración dos le.ctores uns'·ca_ntos 

spectos da· próblemátka qa pese~ nu.vial E necesario controlar, vixilar, 
anaUzar, e pra e~o- d_eberíari esta-r 
os organis·mos oficiais, coma o 

ue nos nosos días están -clarísimos aínda pra os 
totalmente profanos. · !CONA -¿qué menos ca facer 

A pregunta fundamental é: 
qué pasa coa nosa pesca depor

t va? Esto é, ¿podemos aceptar 
omo óptima a situación dos no
os ríos, ou pola contra esisten 
nha serie de factores que inciden 
e maneira negativa na biomasa 

f uvial? E fixémonos que non-que
limitar o ç_ampo e falar somen
clesta qu aquela espeçie (a 

·oita, a làrnprea ... ), como pensan 
s pescaciores que esto lean, 
e11ón que pretendo facerlles .no-
r que cada rto, cada regato, ca
a encoro, _ son un conxunto de -
ircunstancias e máis de sere-s vi
os, (pr<_)ductores, como é a vexe
ación acuática, consumidores 
rLmarios, coma larvas, insectos, 
te., consumidores secundarios 
oma rás, troitas, e predadores 
léstes ~ama a- IOntra). Todos eles 
stán en íntima ·re lación , estable
énclose a chamada «cadea ~ali .; 

1entici.a>>, precisamente pola se-
1ellanza cunha cadea cos seus 
slabóns; nunl1a oadea calquera 
slabón é fundame~ta l é a r.dtura 
u clebilidade d1~ tan só unha das 
ezas abonda- ora que conxunto 

1011 sirva. De maneira sem.ellante, 
.a lquera factor que afecte a algún 
los eslabóns da cadea natural tén 
nha repercusión directa rio resto · 
los seres vivos daquela comuni
lade. 

CONSERVAR OS RIOS 

Queremos con todo o dito 
ha mar a atención. dos aficiona- . 
os á pesca na consideración de 
¡ue moitas veces non chega con 
limitarse a repoboar aquí e. alá, 
ceibando miles de .alevíns e des
coidando outras cousas tanto ou 
máis importfmtes, acqrdándose 
o río na época de pesca e -es

quencéndose na veda ; o verdadei
ro pescador, o mesmo ca o verda
eiro cazador, respetan a nature-

periÓdicamente an~lises e contro-
za, pro non abonda. Debemos es- lar os principais cursos de auga da 
tar decote alerta se queremos nosa terra? ¿ Qué menos ca facer 
pesca r, se queremos conservar os estudos antes de permitir a cons
nosos ríos, se quéremos ·colaborar trucción dun ·embalse? ¿ Qué me
deste xeito á conse'rvaGiÓn do me- nos C8 asesorar sobre insecticidas 
dio ambiente da nosa terra, gue e a súa tosicidade--. Se -se limi
ta! como van as_ cousas cada vez ta a vixilar o furtivismo e a repo-

-precisará de máis atención. As so-· boar, estáse quedando -corto, pois 
ciedades de p~sçadore·s deben ·1e- sería un enfoque moi parcial do 
var a cabo unha perenrie vixilan- problema da pesca fluviaí hoxen
cia âGs· ríos, presentéindo unha día. Claro que logo sucede que o 
decidida oposición a todo intento dito Instituto · de Conservación da 
dé c'ontaminar as aagas ou - de·" N~tur_eza _ presenta dúas c9racte-
·r.--9nipular de ·oâlq'uera -xeito a rístieas que recortan o seu labor: 
ecoloxía destes medias húmedos, 1) Amplitude de n;iiras, pQiS tanto 
denunêiãñdo inmediatamente a.s del:¿en calcular os metros cúbicos 
ãnorºmalidades na· prensa e- ante de madeira . que sacará tal repo
a5 autoridades e ol;Jrigándoas a boación en tanto ternpó coma tra
aõ-t~1ar (pois en moitos casos as - tar de que 1100 se -estinga tal· es
med idas que - sé toman so·n· pecie, mesturando o interés 'pura
si·mbólicas e así andamos) ( facen-. mente económico -to biolóxico.' 2) 
do contactos con sociedades de lnterferencias e limitacións, pois -
defensa do medio. -Volvo a insistir no medio ambi5lnte meten man 
na necesidade de cqnsiderar o unha chea de ministérios e enti-

- conxunto de seres que habitan no- dades, industria, sanidade, ma
río na súa totalidade , non de ma- riña, urbanismo, etc., moitos deles 
neira indivíd~al, . anque logo cada- con poderes absolutos pra decidir 
quén pesque. esta ou aquela espe- ou vetar, name~tras que o !CONA 
cie. ve limitada a súa actuación en 

. r:noitos casos a emitir un mero i.n
Non se trata de ter ur:iha su- forme (es~o no millqr dos casos, 

perabcinda·nc'ía de tal animal , contando coa boa vontade deste 
_senón de ter u·n medio san, e·eso organismo). Parece ser que tamén 

:.¡ 1Jere decir variado en especies. e carece do adecuado presuposto 
c.,úas xustas proporcións de mate:- pra atender cabalme_nte as súas 
~ias en suspensión (orgánicas e necesidades proteccionistas (dahí 
inorgánicas) ou en disolución (co- a escasa guardería, por exemplo). 
m¡:¡ o .. osJxeno}. Pense o pescador Fixémonos que noutros países 
que moitas veces a alteración da coma en Francia esiste un minis
normai idade do río nótase àxiña, terio do medio ambiente,

1
con am

en 'G Li~tión . de poucas horas, : e plios poderes e pr:esupostos pra 
cau'sa àlarma, pro outras vec:;es os ' lev~l0s a cabo. 

_ pt0ductos.' engadidos teñen _un 
efecto· a máis longo plazo, pàis 
éste tén certa capacidade de ab
sorción hastra que se acumula e 
chega a doses escesivas.' (¿ Qué 
sabemos, por exemplo, do fondo 
das rías onde se Vé;m acumulando 
unha chea de sustancias, dende a 
terra que arrastran as chuvias for
tes hastra o mercurio das indus-

' . 
Por todo o espresado é indubi- -

dable que se precisa unha boa or-
. denáción tEmitQ,Fial, anque feita 
-desde der1tro, non desde fóra , e 
todos os que cada día estamos en 
contacto directo co medio natural 
temos que fàcernos ouvir. 
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OUTRO. ARTIGO MALDITO 
Hai certos artigos que nacen malditos, defi

nen por si mesmos leis porque son coftecidos (e a 
meirande parte das veces odiados) por un gran 
número de persoas que normalmente non cofte· 
cen o resto do contido desa lei . Sabemos da Lei 
de Prensa porque esist((I un artigo dous, «un 
caixón de xastre» do que se podfa sempre sacar 
un motivo pra sancionar aos xorna is e ós revis· 
tas; e porque afnda que os números cambean o 
esprito permanece arnda que o artigo 35 desa· 
pareceu falaróse sempre del mentras siga ha
bendo despido pagado, é decir, dereito das em· 
presas a non readmitir o despedido inxustamen· 
te e indemni:ralo en troques. 

Pois parece ser que un novo art igo se vén reu 
ni r no club dos ma lditos: o artigo nove da lei de ac
ción sindical na empresa que concret a as fu nc ións 
dos comités das empresas, criticado por todas as 
bandas, modificado mil veces, aínda non sabemos 
cál vai ser a súa redacción definitiva. O pro iecto 
nes1e intre establece, xunta con outras fu nc ións $e
cunda ri.as, unha triple función dos comités das em
presas : por unha banda, seren informados de todo o 
que se retire a situación económica da empresa en 
cada in1re, dende a situación do sector ao volume 
d vendas e proç¡rama de producción deica o ba lan
ce anual, e dende logo de todas as situac ións crfti
Cél ela m srna '(resstructuración de p lantill'as, sus
p nsió n cle actividac.Jes, peches, etc. }. Por outra 
lJíl 11cla , s ren informados do que se retire á marcha 
i t mn dn m resa: implantación e modifi cación de 

d producción, estudos de tempos e pri
nt ismo labora l, accidentes de trabal lo , ce
n , d spicios, model s dos contratos, 

t r oir func ión é vixila ren o cumplimen
lació11 1 bora l da s gurida e soc ial así 

p ct s m smo individuais, 
011di i 11 . el hlxi 11 se urld de no traba llo, etc . 

S 11 f mción m lnim s re lm nt e: vixilanc ia do 
um lim nto clcJ normatl v 1 ga l que non est ará nas 

m ns ci Comité senón de to dos os traballadores 
ns 1 nt , inform ac ión pra que non sigan caíndo 

as empr sas d nantes de que os traballadores se 

da terra asoballada 
A CUOTA 
EMPRESARIAL AGRARIA 

A un rap z de Céltigos- Frades 
(A Coruña), estudante de mestría 
na Coruña, déuse lle o seguinte 
caso: pra solic itar unha beca pra o 
curso 1978-79 d'ronlle un impre
so no qu ·lle pedlan, ent re outras 
ous s, s r acompañado do reci

bo d Cuota Empresaria l da Segu
rid de Social Agraria. E o pai, que 
non tiña pensado pagar o rec ibo. 
tivo qu pagalo diante desta arti
m ña da Admin istración que por 
todos os rnedios trata de presio
n r obor dos probes labr gas pra 
qu p guen a vergonzosa Cuota 
qu lles impoñen. 
M. B. 
Per!ío (A CoruñQ) 

A SEGURIDADE 
SOCIAL EN GALICIA 

O 1 9 de abril foi a miña muller 
ao Ambulatorio de Fene co fillo 
que ao cair cont re a esquina da 
porta da cociña fi era unha ferida 
d considerable perigo. Ao cheg r 
ao d v ndito centro médico o 
practicante dfxolle. que non podia 
coselo pois non tiña agul l s nin 
fío e que debía ir ela á botica mer
calas, tendo que pagalas do seu 
peto. 

¿ Pra qué pagamos entón a Se
. gLJ_ficlade Social? 

MANOlO BREA 

Co fin de recaudar fondos e re
sist ir namentras dure o actual 
conflicto de Ascón provocado po
la dirección da empresa que in
tenta despedir a moitos traballa
dores e facer unha regulación de 
pi ntilla. o Comité de Axuda aos 
Traba ll adores de Ascón fai un 
chamamento a todos os pintares 
ga legos na solicitude dun cadro 
pra rea lizar unha mostra pictórica 
os prósimos dfas 22, 23 e 24 de 
maio na sala Van Gogh de Vigo, 

, r.ea.liza11tjo unha ,subasta coas 
obra dop ~iotore clj~po~tos a co-

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

laborar nesta campaña de solida
ridacie cos traballadores. 

Os cadros paderánse deixar 
nos seguintes locais deRantes da 
día 1 5 deste mes: A Coruña, Payo 
Gómez, n.º 8 - 1.0

; F.errol, Rubal
cava, 100-2.0

; Santiago. Sto. Do
mingo de la Calzada, n. 0 1, entre:. 
planta; Vigo, Paraguay, 28-1.0

, 

oficina 1; Ourense, no Atenea, e 
Marín. na Biblioteca Pública. En 
todos estes sitios recolleránse os 
cadros de 7 a 9 da noite. 

COMITE DE AXUDA AOS 
TRABALLADORES DE ASCON 

enteren siquera de que a COU!la vai mal, O q'ue lles 
permitirá despois polo menos estaren pr13parados 
pra informar sabor da realidade ou non das situa. 
cións de crise; información coa que poderán es tra
balladores enfrentarse aos alarmismos dos enipre
sarios ou frenar os seus escesos cando poñan en 
perigo a vida da empresa ... Eso sempre que se lles 
dea algunha arma pra evitar ese delito social non ti
pificado que é deixar morrer unha empresa (a impo
tencia na que se atoparon os traballadores de 
Ascón, poñamos por caso_, diante da destrÚcción 
impune da empresa polos seus propietarios, deixa a 
cousa moi clara}. 

En resume , escoitar e vixilar; pro ningunha po
sibilidade de interyir nin siquera discuti r. Alá queda. 
ron antigas func ións do xurado ou da organización 
sindical que nas súas mans perderon toda á súa efi
cacia: perdida a posibilidade, de controlar a-xusticia 
e veracidade dos finiquitos e ceses voluntarios, vi
sar os contratos de traballo e conwrobar que t odo 
traballador coñece o que firm a e a qué se co mpro
mete. Ben é certo que , cômo decía o Ministro de 
Traballo, os antigos xurados tiñan máis dereitos, pe
ro é que non lles deixab_an exe rcelos. Só fa.lta ría que· 

· ago·ra que poden flelos dei:>:<aran utilizar~ · 

Fóra quedou tamén . toda a: posibili'dad-i ·cie dis
cusión sabor dos sist¡:¡mas de incentivos, m edición 
de tempos, cambe.os de postGs, etc. Discusión e ne
gociaciófl que se levará a cabo, naturalmente. por
que ése é o labor dos sindicatos, pero eso sí, sin que 
a lei o prevexa nin o aconselle -tan siquera . 

Non nos imos meter a sindicàlistas agora , é pra 
. ele$ deixamos a espr(cación do que .tén que ser a 
acción, sindical na empresa e cál o papel dos comi
tés 1pa mesma. Pe.r_o o qu~ quíxera clarexar é a gran
de parquedade do proiecto deste novo artigo maldi
to que contempla uns comités ambiguos aos que se 
lles nega o máis mínimo· papel na vida da empresa: 
un papel que hai tempo levan adiante millar 'bu pior 
os sindicatos. E se tr:iste é que .as leis vaian quedan
do anticuadas, moito máis triste é que cando na
zan- o fagao xa coxas e desfasadas,_ alonxadas dun
ha reaiidade que vai moito máis alá ca elas. 

hículos pesados. A min habitual:- porte privado e non o público. o 
mente lévame percorrer os 60 automóvi l e non o ·· tren, o cal é 
Rilómetros entre unha hora e dúas maio entre outras cousas porque 
e pico, o cal dá idea da sobrecar- o transporte privado consume 
ga. Parece que os poderes -pú- - máis enerxía - a maneira que tén 
blicos ou plutocráticos, que vén - esta xente de solucionar o tan ca-
sendo o mesmo - non lle poñen carexado pr.oblema dos «crudosJJ é 
remedio a esta situación co fin de algo in"creíble-. Eu penso que 
conseguir que os despistados ela- , unha alternativa real ·ao problema 
men polo acabamento das obras sería a construcción dunha estra-
da <<Autopista del Atlántico e re- da coam a que vai da Coruña a 
maten considerando esta agre- Lugo, e hastra rialgún si·tio paré-
sión brutal á nosa -patria coma cerne que teño lido que aínda so-
pouco menos que a panacea uni- braban cartos pra poñer ·Un ferro
versai , a pedra filosofa! que vai re- · carril de doble vía e unhas cantas 
solver os nosos problemas. Os cousas máis, coma por exemplo, 
que colonizan a nosa nación non empezar a ·aranxar _de ,verdade o 
teñen nada de parvos, aínda que problema das comt:1nkacións do 
ás veces o parezan: parece impo- nóso país. Claro que éso !?On miu-

A CORREDOIRA sible facer as cousas tanto ao, ro- da llas, cousas sin importancia, e o 
-- v~s, pero o certo é que ao capital capital ·imperialista necesita se-

SANTIAGO-A CORUNA ' monope>lista e imperialista cóm- guir vivindo, cómpren.lle . as auto
.prelle qu_e Galicia esteña COfTl9 pistas pra seguir arruinando a no
está, cumplindo o seu papel colo- sa naGión e producir emigrantes e Por motivos profesionais teño 

necesidade de facer o traiecto 
Santiago - A Coruña ou ao rovés 
cinco veces cada semana. O meu 
coche, que xa non era do trinque, 
está nas derradeiras cama quen di 
á conta da cantidade.tremenda de 
balicates, lombase furados de va
rias formas e tamaños que confi
guran nesta estrada unha especie 
de paisaxe lunar, propia , xa que 
logo, de lunáticos. 

Por outra banda, na miña vida 
teño visto , ~oh~. t~J ,«ª ~!idade de 
trá~·qQ >f( lfU01~C~d°> 'pipcal de ve-

nial. - - parados. 
Pero esta aparte, a min paré- Mentras tanto, eu, un cida~án 

cem que non é a «Autopista)) a -01- que tén que ir de Santiago á Co· 
ternativa que nos convén pra so- ~ ruña ou viciversa, en vez de poder 
luoionar o problema do intenso andªr polo meu país sin necesida
tráfico -de homes e mercan- de de coche, terei que tirar o que 
c{as- entre as dúas cidades que teño cando se acaba de escarallar 
oxe parecen disputarse a capitali- e mercar outro· - =se podo - pra 
dade de Galicia -¿capitalidade darlle a gañar ás fábricas de au
de qué, se pode saberse?. Deixé- tomóviles, que tamén son, cómo 
monos de metáforas- . Ocúrrese- non, capital imperiali;ta e mono
me que a «Autopista», ademais de polista. E se non podo mercalo, xa 
todas as súas outras caracter.scas se sabe o que me queda. 
ne~pt' '(as 111~i 

1 
pot~Ó~ 1àr:) o tra ris-1 
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A ARTE E OS XEITOS 

O AGIBECHE E OS 
ACIBECHEIROS 
COMPOSTELANS 

Dende o século XI os pe len:. 
gríns que chegaban ee ica Com
postela visitar o Sartego do 
Apóstolo tiña n, cáseque coma 
obriga, que le\(ar algunha·_ cat iva 
lembranza da súa longa· viaxe 
deica este noso Fisterre . Nada 
millar ca unha figuriña traballa
da en aclbeche. • 

pes, sinalar a presencia dos de
mos ou ·descubrir a mesma virxi
nidade ... )). 

D~nde os romanos -con-side
rouse material elementa l pra fa- · 
der amuletos, fetiches- ou cati
vas imaxes protector.~s; A mes
ma <diga)) é ún dos mot~vos máis 
representados rlà , acioeche. A 
_diga» reprodu ce un puñà peeho 
co dedo gmdo metido er:itre o 
índice ~ o m-edio, e qu_e rto lugar 
do p_ulso decórase ou f úra'se, . 

O acibeche é un ca-rb.ón p·etri- conquerif')_d'o, moi-t_as .veces, u~-
fi cado, un lignito de máis de se- ha bari l ornam~FJtación. A fun-
senta rñi ílóns de anos que sé ción éla figa ·éstaba é afnda- éstá -.' ~ 

oen diHnida : O· mal de oÍ lo dGs · 
forma nas desembocaduras d0s - ' · - • n~m.igos GLF _,€ias_. m_ ei.gas, -a·:·ál_on-
ríos · polos 'fentos e as toradas -
das alE>res amoreadas no deco--. xa mento .das mà as liñgo·as, po..: 

, · · ·- . . · mo -pasa_· nun.ha .gravutia ;_dçi :e~=>'- · 
rre.r do -tem.po, e. que' se dá -en · 7 · . . . - padana. da lg_rexa_çle -\ erín-~ que 
PÓr tC1gal, AstLjrias, ln0later.ra, no s 

1 
d F. . •

8 
. N 0 ._ na pedr'a repres~t<it_ra l.rnl,:1~ :;-diga)):. 

U. . a . . ré!_nc_;a 8, Ra . r~ta,na_. «' S. __ a insc·ric ión d[ «A las .. 1-Nalas len-
a l g;u1m 1-sta~ a~a~e-~ eml?,reg,ába- · · quas estas figaS)). -~ ·- :S. • 

. no dun xe ito max1eo. O ,mesmo · - - - · · -; ~ 
S~ n lfi idóro hás. «EtJmoíoxfas); ,: :. .. "EamérJ a ·cç¡nchà ae v1e1ra, 

· ~(tl [ê ,certas propiedàêles" _m·á-xi- símbolo . d~ Ve11 us, a é.strelã do · 

que marc_a Galicia, é ún elos mo
tivos que millor se àc.ollen na ar
te do acibeche. Tamén as figu- . 
r:iñas {JQ_ Santiago dacabal0 " 
-:- Poucas - \?eGeS. -se llé ~s 

mouros asoballados baixo o ta
co, eso foi cousa das ideoloxías 
dos Reis Católicos-, ou tamén 
.o apóstolo pelengrín, afrancesa
do, co seu libro e a caxata na 
man e a tella aberta na testa. 
Veleiquí cómo na producción de 
imaxes podemos descubrir a 
ideoloxía dun tempo e dun artís
ta que ó millar coidaba ser apo
lítico. 

Cruces, portapaces, arquetas, 
. · arr_?cadas, colares, m.edallóns, 
. · estaban no mostraria dos acibe
~he i ros , · destes artistas qµe 
tiñan un gremio do ç:¡ue o Patrón . 
era San Basti ái:i, e unhas nor
mas polas que se rexía o oficio e 
o tráfico dà traballo no acibe
che. Velábase pola p}J~eza d.as 
pbras ~ a q_alidatje do ·:mineral. O 
lugar · escolleito prá venda era 
inicialm_~nt~ ¡;¡ F;>9rta da· Acj~e
che~ía_ da Cat!3dral :Ele' Sé) rÍti9go. 
('-. ven9a estápalle sofn€nte. ~n
oomendac;la _ás: viúdas e o.s !ll~r-

- ca,dor~s non l'.)qEií~n niri tam .?i-
< -quera ·:r~v~n~àr.' ' 
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FELIPE SENEN 

Dediante tal contrai, as pri
meiras obras tiñan unha perieu
ción e un detalle que facía do 
oficio algo digno de ourives, po
lo que aínda se lle chama «aci
bechería dos oliebreS)). O seu 
apaxeo dáse entre os séculos 
Xll I e XIV, mais logo esmorece 
do mesmo xeito cá lirica e as 
demais manifestacións cultura is 
xenuínamente galegas. Dende 
entón a· Corte dos Reis Católicos 
encarregouse de dirixir coa In
quisición e a Santa Hermandad. 

A pesares, o acibeche ade
quire pulo nese int re de fin ais do 
Romanticismo, cando os lnte
lect~ais galegos asumen o seu 
país ê descobren a súa identida
de. E er:itón canpo Enrique Ma-

, yer, o grande_. acibecheiro com
pm¡teláñ, crea unha noY~ escola, 
mâis o 'acibeche somente quec;Ja 

· -cóma- coósà ·de . grande refina
"rnento, de clçise, ·cando 6 millor 
·_ñoutro temp-o adubiaba a_s zaloi
·ras dO' !raxe popular galego. ca,~,_ _ tài' eo.ma <ff~cer f~x~ ás ser~ _serén, · do OL~~td~n:te'; ·§J· ·estrela 

1 
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O CASTELO 
DE .PAM'BRE. 

"Este ano os académicos de 
La ;Coru~a -servidor dentro da 

. súa humildade rion é tan ousacfo · 

do comenzo á nÓsa colonización 
:económica, socicfl. -~ -.culturaJ E 
todo así. LÇ>pez .Ferrei.ro como 
escritor en língua galega qeixou 
tres_ novelas históri.C?S e COntri-

COma pra astreverse -a ehamar- buíu -á ·creac;_iqn da ñosà prosa li-

lles da G I " que e to h - te ra ria . As -· súas . novelaA so-n « a ega),, s a- ~ 

beríà que clarificafo-- decicliron · bastante' pes.adiñas - pré -me~ 
por .si e ao.te si; como fan sem- • gusto. Unha d!õ!ias titLJlla~e O 
pre ·e coma se eles 'fõran qs pon:. · castelo de Pambre. ~ · 
tífices másimos e infalibles da _Q castelo . de. Pambre .e_stá 
cultura . galega, · adicar· o - DIA · ubicado en terras· do ca.ncel~o ~e 
-DAS. LETRAS GALEGAS a unha Palas .de Rei, non .lonx~ de Meli-

. figura tan reaucionaria corno é .de-. A historia q~ Pambre está li-_ 
López Ferre iro. A verdade é que ga_da as arrepia_n_tes ;lo~tas f~u -
López FerFe iro fixo importantes -da les -da baixa edade media-e ó 
aportaciós á nosa ·cultura. Escri- · Camiño de Santiago. -A fortaleza 
biu en español e en ga lego. Co- .. _ perteneceu á famili a· dós Ôzo-
mo. historiador foi . un erudito re?. As torres cuadradas e ar.mó- -
tremendísimo.· Eso coido que nicas de Pambre, cobertas de 
non o discute ninguén . Defen- edràs, divísanse xa dende lonxe, 
deu o saqueo - a r~p iña igno- altivas, vencidas e suxerentes. 
miniosa - que Xelrn.ír-eZ'fixo da? Hoxe o caste lo está abandoacjo, 
renquias de Brci_ga, feifo qtJê o _ nó medio dunha paisaxe lal;Jre-

. coengo-historj·ador compostelár:¡ - . ·ga ,' moi humanizada e fermosa , 
calificou de «roubo piedosOJ). Ló- ' cunha beleza un, tanto sobria e 
pez Ferreiro tamén defendeu austera. ·o río Pambre, tan pe-
apaixoadamente a política dos queno e ci;ista_íño, pónlle un son 
Reis Católicos en Gali cia, que xa de leda e inxenua muiñeira a es-
é defender. Pra °López Ferreiro tas ruínas, tinguidas dunha fon-

- os chamados Reis Católlcos fo- da melanconía. A veoiña bisba-
ron os «pacificadores)) de Galicia · - rra da Ulloa é unha terra dun 
e non os que consumaron o no
so asob9 ll~ mento n·acional, dan-

verde abundante, chea de pra
dos ~ arboredo. Os _queixos de 

Ulloa teñen sona de_,_ser dos me
llores ·de Galicia. . ' · -: · 

O derradeiro dono do castel0 
de Pambr.e foi don M~mu~ •Gar ... 
cía Blanco, mort~, · a ~van~a~a 
edade, hai unha~ anos,_ non mC?i
.tos. ,García· Blanco- foi, .-durante 

_ moito tempo, en Lugo~ Delega-

. ha primaveira de hai moitos 
- ; . anos, à poeta Luís Pimentel , o 

_escritor Anxel Fole, uri señqr 
, moi curioso que era comandan
. te de Carabineiros e que, sábor 

. do do- ltístituto de .Estadísti<;:a: e 
profesor- . ausilia.r- do Ínst'ituto 
Mas_cul.ino,de 6-nsino Med.ló:' Erà ~·
·un t:¡0me de mediano altor, -méis 

dos c1ncuenta anos, sentira xur
dir unha fort'e vocación filosóffca 
e; qu,e sin pensalo máis, fixo éJS 

' .. maletas e pillou o caR1iño de 
Alemania estudar Filosofia cón 
Haidegger, e· algúns amigos 
máis, f ixémosHe unha visita ó 

~ b.en frª que, moi metódico, de fa ~ 
las . f;l movementos mGi lentos e 
empedemid0 leutor de Kant-, de
porte que praeticaba pra; diver-

. tirse·,- según-el- mesmo co.nresa 
bá. -Estudara ·en Madrid, onde 
for~ alumno de Salmerór{-: e¡;>o-

. sita ra ~ cát'adras de ·FilosG.fí~ sin 
ésito . .. O voltar a Lugo escribira 
nun xornal local UQhos artigos 
contra o sistema . de ÔposiciórÍ, 
Logo opositara ó corpo de Esta
dística, gañara· plaza en Lugo e, 
ademais das st'.las clase.s no ·1 ns-
tituto Masculino, deu a luz un
hos ·traballos de erudiciõn 
- dous ou tres - que lle der9n, 
en tódolos medios da cidade, 
sona de sabia. 

Xa xubi lado don Manual Gar
. cía B·lanco retirárase á súa casa 

petruc ia de Pambre. Uh d~a dun-

Gastelo de Pambre. ·Alí atopa
mos a don Manuel García Blañ-

· - co cun tornapolvos colar ladrillo 
-' ~ a testa cub,erta cun impecable 
- sombreiro mouro coas azas vol-

teadas pra enriba. lba dando un 
. paseo, acompañado dun neto, 
.. que t~ría seis ou sete anos. Don 

Manuel, coa súa adoitada parsi
~· monia e solemnidade, deu a vol-

ta con nós, acompañounos e 
_•mostrou nos o cast~lo. Mentras 
- tar:ito, o neto andaba agatuñan-
- do polas :pa.reêles ~ medio · derru-
. badas. Lembro ·que Garda Blan

eo ollou pró ne-to e, co mesmo 
. tono de voz coA ·que nos estaba 
· espricanda· o castelo, sin imutar

se, díxolle 6 rapaz: . · 
-A ver, hombre, a ver cuan-

-(;/o te caes de ahí ·y te rompes la 
crísma. 

. E seguiu pra diante sin lem
brarse' méis do neno. 

Estando xa na parte esterior 
do- castelo,. ún dos que forma
ban parte da escursión fixéralle 
unha ouserva.oión a García Blan
co encol dun_ha fiestra: 

- Don-M anuel,- aquela fiestra 
semella romántica. 

Don Manuel ollouno de riba- · 
pra baixo, como adqitaba facer 
cos seus alumnos do Instituto, 
.que lle chamaban de alcume 
r<Cámara Lenta>>, e coa súa lenti
tude, ~orrindo irónico, dfxolle: 

- Oíga, prôjimo: · usted cu an
do calla parece un sabia. 

Pambre, na miña lembranza, 
é unhas terras cubertas pola 

· edra xurdindo, coma unha sal
presa, entre un mesto arboredo. 
Taméi: a leda música, labrega e 
famil iar, do río Pambre -un re
gato case que canta incansable 
cecais pra àmestrar ós paxaros 
das ·ribeiras -.:-. ·E o sabor - o ines
quencible sabor- dos queixos 
da Ulloa. E a figura irón ica, pau
sada e singular dos derradeiro 
dono do castelo, don Manual 
García Blanco, do que agardo 
voltar a escribir algún día nestas 
mesmas páxinas , se se presenta 
a ocasión, que supoño qu~ sí. 

·oidioriia MARIA PiLAR GARCIA NEGRO 

OS PRONOMES 
E AS SUAS 
CONTRACCIONS 

Un qos problemas dunha lir:i 
gua · r.ion norm~lizada é ·o da 
creación dunha. ortografía autó
noma que sexa o méis económi
ca e racional posible. X. M. 
Montero Santa lla tén . comerita- -
do, nesta sección. a non necesi
dade do er.nprego do apóstrofo 
no noso idioma, signo gráfico 
que se usou abondantemente 
noutras épocas, pero qu_e hoxe. 
só conserv~n teimosamente os 
rótulos dalgúns restau~antes e 
similares (¿será a nqta «esótica» 
do nome?). O galego, hoxe, re
flexa na escritura, sen apóstrofo 
ningún, unha chea -de .contrac
cións que se rexis,tran na pro
nuncia, entre eras as amalga-

ma-s de dous pronomes. Ese 
«me as» da f ·ase que provoca o 
cÊlmento non é máis cá repro
ducción, segundo a ortografía 

. española, desta espresión tan 
- r,aracterfstica do nosõ idioma. A 

súa escritura correcta sería: 
« .. ,non mas cocía o corpo». 

Veleiquf algunhas c;Jas cçm
.traccións máis frecuentes dos 
pronomes persoais (téñase en 
conta que se deben escreber 
xuntos ó verbo-se van enclíticos, 
esta é, atrás del, ~ independen
tes do mesmo se van proclfti- · 
cos, é decir, diante del): 

xa· mo dixo teu irmán 
Colleuma hoxe 
Deumo1 todos 
Ffxoma1 moi ben 
Tróxocho onte 
¿Queres que cha leve? 

¿Onde chos poño? 
Collfnchas eu 
Dállo axiña 
Eu non lla vin 
Os libros leullo1 todos 

¿ Pra qué lta1 pediches? 
Xa nolo dixo (tamén nota, no-
101, nola1) 
Ffxovolo moi ben (e, igualmen
te, vola, volo1, vola1) 

Dtxenllelo a teus pais pra que o 
souperan (e, tamén, llela, llelos, 
llela1). 

Pra rematarmos, suliñamos a 
diferencia pronominal que esta
blece o galego entre as formas 
llo/llelo e as súas varia.ntes de 
xénero e de número. O noso 
idioma introduce unha diferen
cia de número que o español. 
por razóns de confluencia na 
evolución fonética, non pasee 
(véxase cómo o francés tamén 
distingue entre <<lui» e <<leurn). E 
a diferencia entre un dlx•nHo (a 
el, a ela) e máis un dfxenllelo (a 
eles, a elas). Esta distinción non 
é xeral a todo o galego nen co
mún en todos os escritores, e 
máis é unha das «señas de iden
tidade» do noso idioma que non 
deberiamos renunciar a repro
ducir. 



MUSICA 

ARRANO BELTZA 
LIBRO DE LOS PROVERBIOS 
(Capítulo Vlll) 

Agustln Gonz:ólez Acilu 
Agrupación Coral de Cómara 
de Pamplona 

Director: Luf1 Morondo 

K A RDANT XA-MOVIEPLA Y 
17.1196/1 

As partituras están editadas 
por EMEC 

A ustín González Acilu 
. ( 1929; Alsnsua) representa un

ha das li1ias máis serias da com
posición n nivel peninsular. A 

súa postura de irrebatible ética 
prof sional manténo un tanto 
alonxado do corro musical ma 
drileño é significa tivo que non 
teña relacións directas co moi 
rliscutible mundo de RTVE, me
Cé1 de moitos composi tores resi
dentes na umbilical vi la- e per
mítello manter un continuado 
labor composicional. de impeca
bl rigor, en con tinuo ascenso. 

A st'rn br, pr s nta a lternan

c;l11s nd pr ocup clón pola músi-
n instrum ntal poln voz, pro, 

caldo, cómpre reparar na súa 
proclucción voe, 1 pr nt nd r 
< , nportc cións d Go117ález Aci -
111 fi rnt'isi él. Obr, com «Ase
IJ11rrnittworll», « l l y111ne nn Le -
/Jll'rinm•n)i, «0111111 1{/ÍO n P. P. 

axenda 
. . 

'&i'fl " ' : :· 
~.. I ' ': • 

Miguel Docampo: mostra d dibu 
o no Gal ria ADRO da Coruña 

(el• 19 30 a 22, hLstra o 16 de 
mt1io). 

Pedro Pont Vergés: hastra o 16 de 
111 io rw Gal ria GIANNINI da Co
rL1;ia (de 11,30 a 13,30). 

Alfonso Costa: óleos e grabados na 
Goleria TORQUES de Santiago. 
Dentro da mesma esposiclón un
ha carp la co titulo «Tempo de 
Compostela» con 1 O auga fortes 
de Costa e 20 poemas de García 
Boclaño (de 1 9 a 22 lab. e de 12 a 
14 fest.). Hastra o 20 de maio 

DISCOS 

Bonda-uni6n de Guións. 
MOVIEPLAY-Xeira. 

Homaxe popular aos gaiteiros ga
legos. Polo grupo FROITO NOVO 
cle Melide. MOVIEPLAY-Xelra. 

Dimitri Shoatakovlcht: «0 nariz» 
TC'i'ltro de Cámara de Moscú. Di
r ctor, Roth edestvensky. 
MELODIA HISPAVOX 500-817 , 
18 (2 Lps.). 

José Menese: Cuaren a años de 
Anti lucia. RCA PL 35168 

--
CINI 

M , el vampiro de Dusseldorf 
( 1 931) de Fritz Lang, no cíclo de 
cine clásico ruso. americano e ale
mán en super 8 da Socled de Cul
tural de Sad . O sábado, 13, ás 7 
d tarde. 

El colegial (1927) de Suster Kea
ton. dentro do ciclo ruso. alemán e 
americano en super 8, o mércoles, 
ás 8.30 da tarde no local do Ate
neo da Coruña (San Andrés, 143-
1. º). 

Fausto ( 1926) de F. W . Murnau. No 
ciclo «cine espresionlsta alemán» 

Passolini)) ou o ((Libro de los 
Proverbios)) amosan unha preo

cupación in crescendo polas po
sibilidades da voz, non só no 
senso clásico de canto, senón 

tendo de conta os valores foné
ticos o tonais do testo -no seu 
«Himno ás lesbianas». destaca o 
uso · das fricativas- e tendo de 
conta o valor expresivo dos ace
nos do intérprete vacai. 

Cando no 1975 a Ca~a de 
Aforros Municipal de Pamplona 
lle fixo o encargo dunha obra 
pra a Agrupación Cora l de Cá
mara de Pamploria, plantexá
ronse lle diversos prob lemas; 
dunha banda os derivados do 
seu fondo compromiso po lítico 
pra con Euzkadi, e da outra os 
derivados das posibilidades mu
sicais do euzkera - lembremos 
que a investigación encol do 
euzkera vai anos luz por diante 
da investigación encol do gale
go - . O testo elexido é un testo 
do poeta e etAo-musicólogo de 
U surb il. Xosé Antón Artze 
«Hartzabal )>, collido do seu libro 
((Laino guzien azpitik ... )>, e trata 
atraveso de datas, referencias a 
momentos clave da historia de 
Navarra e de diversas metáfo

ras, de dar unha representación 
da perda da libertç¡de , da sumi
s ión e encadeamento do seu 
pobo. «Arrano beltza;) é un testo 
dunha brutalidade ferinte , ati
nando cunha agresividade cifra
da x no prqpio testo que atopa 
porello no con tido. Pra o com
positor a obra era un desaffo ... 
<( nq(lenllado atraveso dunha 
<llnléc tica orixinada polo valor 
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AGUSTIN GONZALEZ ACILLI 

semántico do testo frente ao 
seu significante (po,tencia,cjó és-'" 
te atraves@ do emprego do 
<<simbolism.o ~llterál· déJ~ seus f;~ 
'p~lnas)). ' ~ · ·: · · 

O re'sultado de tal dialéctic9 
foi a, pra min, májs importante 

.. partitura »,do autor. A obra plena
.... .' ·rrterrte espresionista arras:tra un

ha carga tal de emoçión qu~ esi-

xe unha serie de audicións suce

sivas pra . as imilada xa, decatar
se dos grandísimos valores for
mais, non tan só nas aporta
cións á técnica coral e as incur
sións nos valores fonéticos da 
língua, senón nos eidos máis 
clásic;os de contrapunto e de

~el!rolo. Sentindo que a. miña 
misión en A NOSA TERRA non 
me permita afondar ~stes estre
mas, qui se ra real za r o valor polí
tico da obra, no marco do Esta
do español. coma alternativa 
musica l nac ional ista que non 

cede un áp ice a formas linguísti -
"Cas pertenecentes ao pasado. 

·A versión da lruñako «Coral 
de Cámaras» Kelakoa é impeca
ble, non quedando m áis ca -ade
mirar· o labo i: estraord inario do 
mestre Luis Morando. 'A graba
ción de Moviep)ay é magnífica, 
permitindo unha clarísima audi 
ción dos <<pianisimos» e r'exis

t~ando con plena fidelidade as 
diferentes voces. A presentación 

· do disco fíxose a imitanza do 
programa de man · de concerto 
de estreno e dá unha informa
ción importante encol das obras 
e intérpretes, engadindo o testo 

..... das obras. 

Pra rematar. un consello . Es
comenzar a audición do disco 
pola obra ((Libro de los prover
bias. Cap. V/11 )) e seguila 'po·r 

A'rràno Beltza. Facilitará a· com

prensión dalgún dos recursos 
composithíos de González Acilu . 

XOAN -M. CAR~IRA 

~, ,r' •I"' ' • .. l " •• ~=· ~ .;, :~ • .,t. ·.•, ' •• (\r~ .. 1,~ ~ • • t .. ,":... "•,•.r •l. •• • ••• • .:_"_,•, , •• •- •, 

n 16 mm. o luns, 16, no salór.i de 
ac tos da Delegación Provincial de 
Cultura de Ourense, ás 10.30 da 
noite. Organiza o cine- lub PADRE 
FEIJOO. 

Jinete salvaje ( 1966) de. Franz Jo
sef Spieker. No ciclo «Cine novo 
ulemán» en 1 6 mm. o 16 de maio, 
martes, ás 10,30 da noite nu ~ 
salón de actos da Delegación Pro
vincial de Cultura de Ou;ense. Or
ganiza o cine-club PADA!;. FEl 
JOO. Material fílmico cedido polo 
Instituto Alemán de Madrid. 

A todos los pueblos del mundo, 
corto chileno anónimo. No cine
club ANUE de Santiago o mérco
les, 1 7 , ás 9 da noite. Colexio da 
Salle. 

Octubre de S. M. Einsestein no co
le io da Salle o mércoles, 17 ás 
9.1 5 da noite. organizado polo 
Cine-club ANUE de Santiago 

IADIO · 

Fogar de Breogón: Editorial encol 
do Día das Letras Galegas; entre
vista con Alfonso Sastre e Eva Fo
rest, escritores... Radio Lugo. o 
domingu, ás 9,30 da mañá 

ACTOS . -

Emillo Cao: recital en Santiago o 
vernes. 12 , na Capela da Universi
dade, ás 8. Dentro da 1. • Semana 
Nacional do Estudantado Galego. 
Organiza a Comisión Promotora. 

Sobre nacionalismo: conferencia a 
cargo de Mariano Abalo Costa en 
Cambados. o vernes 12. Semana 
Nacional do Estudantado Galego. 

Sobre o estudantado: mesa redon
da con Xosé Sánchez Pena. Carlos 
Casal e Antonio Guitlán o vernes, 
12, en Pontevedra. Semana Na
cional do Estudantado galego. 

Romerfa de Monteporreiro: coa 
particip ción de Xoán Silva, Bu -

xán, Rodaxe, ~à'(i~r Vilar: (gaita). 
Carlos Casa] (hum.or), Ouique 
Obelleiro, X9quírÍ García , R6sa 
Obelleiro e Moñse, e Xosé ·Porte la . 
e Carlos CasaJ, e o grupo de tea-· 
tro de Moaña. O sábado, J 3 . · ~ 

Bállet Folkl6rico Oure~sÓri.; é!Ctua
rá no salón de actos do Instituto . 
Masculino de Ourense o sábado, 

~ ' l3 de Maiõ, ás 7 da tar'.de . Orgarii-_ · 
zan -as Comisións · Culttirais do 
lNBM. . 

Significado do Dia das Letras Ga
legas pra o pobo galego: confe
rencia a cargo cle Francisco Rodri
guez no Ateneo de Moaña o día 
14 de maio. 

Festival-Romerfa na carballeira de 
Sta. Susana o domingo, 14, coa 
actuación de Tangaraño, Xos.é 
Marruel, Rodaxe , Pilocha, Honora
to, Xavier, Buxón e o humorista 
Carlos Casal. As 5 da tarde e orga
nizada pola Comisión Promotora 
da 1.0 Semana Nacional do Estu
dantado Galego. 

Festival Popular: na Alameda de 
Cangas a partires das 5,30 da tar
de do domingo, 14, coa actuación 
de gaiteiros. grupos de danza e 
can tantes. Organ iza a Comisión 
Promotora da 1.0 Semana Nacio
nal do Estudantado Galego. 

1.ª Xira da Cultura Popular Gale
ga: con sardiñada. catro horas de 
música e poesia, esposicións de 
ce1 á mica popular, libro galego e 
artesanla popular. De balde. O do
mingo, 14. a partir das 4 da tarde 
organizada pola Comisión de Fes
tas de Céligos e Agrupación Cul
tural «Chorima». Na praia de Bim
bieiro (Céltigos-A Coruña). 

1. 0 certame da crltica «Martfn Co· 
dax»: organizado polo Circulo 
Ourensán-Vigués, dividlndose en 
premias á creación , á investiga
ción e ao ensaio, á millar iniciativa 
cultura l e ao millar disco. Fallaráse 
o 16 de maio. 

Por uns medioa de comunicación 
axeitados ó nosa realidade: me
sa redonda no Ateneo de Moraña 
o 17 de maio. 

Semana da Cultura Galega coa 
presencía de persoalidades gale-

~r< •. ·•. ".&". 

' gas qu·~ falarán do cine , disco, lín
gua , etc. galegos, mostra do libro 

• ga lego, etc. En Gimaraes, coinc1-
"é:lindó co Día das Letras Galegas 

TEATRO 

o. f~do do espantallo e O telegra
- ma serán postos en escea polo 

gropo de teatro infantil AGRO
CORVO de Esteiro, ·no · saló'n de 
actos do Colexio da Enseñanza. O 
sébado, 1 3, ás 6 da tarde, dentro 
da 1 . • Semana Naciônal do Estu
dantado Galego. 

Muerte accidental de un anar
quista: orixinal de Darío Fó, posto 
en escea polo grupo de teatro in
êlependéntes ' EL ESPOLÔN DEL 
GALLO de Madrid na Sociedade 
Cultural de Sada, o vernes, 12, ás 
8,30 da tarde. 

Unha houbo un mundo novo, ori 
xina \ de Celestino Ledo, será posta 
en escea polo CIRCULO DE PE;R
LIO, na Sociedade Cultural de Sa
da, o sábado, 13, ás 8,30 da tar
de. 

O triángulo Nacional-Popular, dos . 
alumnos do Instituto de Carballo, 
no salón de actos do Colexio da 
Ensenanza o sábado, 13. ás 6 da 
tarde . Semana Nacional do Estu
dantado Galego 

CONCURSOS 

De poesia, murais ... convocado por 
ERGA. no que poderán participar 
todos os estudantes dos diversos 
centros de Carballiño, habendo 
dúas categorías : hastra 14 anos e 
de máis de 14 anos. Convócanse 
premias de poesía, murais, traba
llos (de cine, teatro, literatura ... ) 
canción, con premios pra os 
dous millares clasificados, asi co
ma un premio ao colexio COR mei
rande participación. Os traballos, 
esclusivamente en galego, debe
rán entregarse denantes do 16 de 
maio nos locais de ERGA, Alame
da, 15, 1.0 , Carballiño. 

FEIRAS -E MERCADOS . 

Vernes, -12: Carnota e Ponte Carrei
ra na CORUÑA; Becerreá, Lugo e 
Sober e-n LUGO; Avión , As Ventas 
e Montederramo en OURENSE; 

·Cospedriño e Galada en PONTE
VEDRA. 

Sábado, 13: Boqueixón, Cruces. 
Ri anxo, Cerceda, Ponteceso e Ca
rra l na CORUÑA; Carballido, Roci 
pal e A Barrela en LUGO ; Bánde. 
A Peroxa e Viama do Bolo en OU
ÃEN SE ; Arcade en PONTEVE
DRA. 

Domingo, 14:· Bqimorto, Vilama ior, 
Pontedeume. Carballo . Cee. Mu
·ros. Meliade e Ortigueira na CO-
RUNA; Meira, Baleira en : LUGO; 
Xinzo . de Limia e Beariz en OU
RENSE; Bandeira . Caldas de Reis 
e Ponte Ca\delas e Codesa en 
PONTEVEDRA. 

Luns, 15: Melide, Santa Comba e 
As Pontes na CORUÑA; Sarria, 
Monterroso e Nadela en LUGO ; 
Allariz, Barco de Valdeorras e Pó
boa de Trives en OURENSE ; Foxo 
e Rodeira en PONTEVEDRA. 

·Martes, 16': Betanzos na CORUÑA: 
Lugo: Cervo e Monforte en LUGO ; 
Carballiño en OURENSE; A Estra
da e Porriño en PONTEVEDRA. 

Mércoles, 17: Arangq_, Fene e A 
Barqueira na CORUNA; Ouiroga, 
Castro, Guitiriz, Ribadeo en LU
GO; Xinzo de Limia en OURENSE ; 
Catoira, Tui e Vila de Cruces en 
PONTEVEDRA. . 

Xoves, 18: Pontedeume e Rianxo 
na CORUÑA; Baralla en LUGO; 
Castro Caldelas e Cualedro en 
OURtNSE; Lalín e Moscoso en 
PONTEVEDRA. 

Pregamos 61 A1oclacl6n1 cultu
rais, a1oclacl6ns de veclf\011 clrcu
los culturais, etc. no1 comuniquen 
a programac16n de actos culturols 
e de todo tipo con quince dfas de 
antelacl6n, co ouxeto de poder 
dar cumprida Información. Moitos 
graclas. 
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GUIEl'RO 
Escolra de poemas recibidos 

f recéínosvo1 hoxe·, · Dfa 
~as·c:t~tras . Galegas, unhq e_1-
olla dos ~ poema·s-_que fomos 
éc1bir1do en A NOS" TERRA, 
escritos por xentes das nosas 
clases populares,. dendé'. un la
brego hastra unha inull~r tra
balladõra ·pasando por ~'! fa-
0 ~e raparigas de Càngas. 
00·• a voz das _ xentes si·n voz, 
~as xentes ós que o estado co
lonial lles couta e quere arri'n
car a súa vo:z propia. Velahf o 
seu valor, a viva téstimuña, a 
palabra imperfeuta e agredi-
da. 

Este primeiro poema que 
quere ser un verso ou pola con
tra un verso que quere ser un 
poema adícollo a meu pai e a 
todos aquiles labregos galegos 
que sofriron e sofren na súa car
ne a esplotación caciquil. 

Ter prestas as fouces 
porque o día da sega e limpeza 
chegou prás nosas terras. 
As terras son nosas 
e non dos caciques 
que andan a encher 
os seus. fa/triques. 

Tede presente que descendentes 
sodes de xente , 
que noutros tempos foron 
grandes e valerosos guerreiros 

que co escudo dun brazo 
e a lanza doutro 
loitaron contra a ésplotación 
e o asoba//amer¡to 
qú-ii.--. xente allea 
lle quixo ímpoñer . 
á súa terra garimosa 

XÚNCARIA 

Onde o máis fondo ·· 
onde o máis negro 
da miña ia/ma 
e' os meus segredos 
onde a verdade non tén pasaxe 
pozo sin fondo ... que nada vale. 

Hai algo máis ca agarimo 
endexamais maxinado 
por un galego que está 
lonxe do lar traballando. 
Terriña, ti ben o entendes 
no teu corazón de sangue 
na túa vida de !afta • 
na tristura do emigrante. 
Ti o sabes, eu o entendo, 
hai xente que non tén naide. 

Se somos todos galegos 
e se queremos trurifar 
loitemos polas cousas nosas 
dRixemos as dos demais .. . 
pois un galego partido 
perdido xa do fogar 
por moito que á casa veña 
t:tndexamais dá casa será. , 

MARl"A DO MAR MARTUL 
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HORlZONT AIS: 

1. - Trasládaste pra eiquí. Sig!as do partido comunista ga
lego. 2. - Estrela. Xuntaban. 3. -.l\ nosa gran poeta. ~toparán
se nun sitio. 4. --0u ite os mocos. Teórico nacionalista galego. 
Son ar o vento. 5. -Estado cclonizador da nosa patria. Artículo. 
Ao rovés: pronuncian o «z» coma «s». Contracción. Reflesivo. 
6. - Poeta cívico galego. Camiños de cidade. O nosõ primeiro 
poe~a nacional. 7.-Barco pequeno. Tí. Tonalidade. 8 .-Antiga 
revista ga lega de- poesía. Xeito, maneira. Avergoñar. 9. -Ar
tículo. Aire. Prodecera. Vacai repetida. Contracción. 1 O. -Va
gar, lecer. Carta. Nome de letra, en plural. 11.-Pobo entre 
Santiago e A Coruña. Ao rovés, editorial galega. 12. - Escrito 
todo seguido, algo que a vostede lle constou cinco pesos. 
13.-0s ~ labregos galegos loitan contra a Cuota Empresarial 
da .. . Preceptor. 

VERTÍCAIS: 
1.-Sedes. 2.-Mordeu. Partes da armaçión do corpÓ. 

3.-0oloca. Nada. Ama de- cría. 4.-Tratar de vós. En plural, ' 
tempo axeitado pra algo. 5.-Pronome. Vila ~o Vai de Lemos .. 
Figurada mente, encrucilladas. 6. -Ao rovés, apócope de clase. 
Estrela con· luz propia. Nome de muller. 7.-Celébrabañ unha 
gracia. Sig las dun movemento de liberación africano. 8.~Co
ciñar. Relativa ao mes de maió. 9.-Alemáns. 10.-Ao rovés, 
tén nome un libró. . 11 . - Pronome. Vila do norte de Lugo. 
12.-Empregas. Ao revés, táboa moi fina pr~ iacer c"estos. 
13.-Sebo de -porco. Planta gramíneá que se dá nas paredes. 
Pedra miúda. 14. - Recipiente · grande. prà auga. Adorno pra _:a · 
cabeza. Prefi~o · que sigñifica 'tres-. 15.-Antigamente, rapaz .. Ab 
rovés, pàñeri· próa ao ventá: 16. - Nãve. Insecticida. Berra 'o 
gato. 1 7.'-Reâe ' dormente de . certo· tipo. A~ rovés; parte ·cen:.. 
trai · do ovo. 18.-Picár·as 'àn ariacos m·iúdÕs:· 

Niste día 17 de maio frolido, 
o mundo ¿galego volve o seu 
ollar ~ Jse ree·ncontro co que 
ta:~tas veê~s· . esquencemos, ou 
non .sabemos valorar · na súa 

-xusta rhed,ida. A ise atopamos 
coa- fai~· na que escoitamos os 
primeirns: aloumiños e as ver
bas; os nomes dos lugares, dos 
regueiros e dos currunchos do 
primeirn andar. Fala c;le troveirns 
na .. que escrebiu Pondal o dos 
bardÕs, Rosalía das coitas, e 
toda · isa- ringleira de ilustres 
poetas (escritores que enraiza
ron -a súa fidelidade ao terrón 
nativo:· Devanceiros que nos 
deixaron o alento da súa millar 

. . inspiración pra vind~iras vega
·<las. Cantou Pondal: 

((Cando falades 
nos patrios acentos, 
envoltos no voso 
anxélico a!e.(1-to, 
parece que escoito 
un canto de · ceo». 

Louva.da señas, fala anter
ga e nová ós dous tempos. lsta 
fala que nos quenta con quentu
ra de labarada cando a sentimos 
lonxe,• na que escoitamos, den
de_ que nacemos, moitos adeu
ses e benvidas. A nosa palabra 
que nos chegou no vento alan
cando por derriba de serras e 

CAPITALITiS ~AGÚDA 
Sra. Dirêcitora da NOSA TE

R RA: 
Da miña alta estima: ao pobo 

galego, aos veciños vilegos da 
Cruña, Compostela ou Vigo, 
poño por caso. · tanto lle.? té'! .~ 
que a vindeira «capital» do Ga!i-:- 
za. 11eña estar nesta ou noutra ci
daê:le. Os problemas cos que ba
temos arreo son beJ:J máis angu
r'iã'iltes ca pra nos poñer a cavi
làr nas custións de prestixio 
histórico, que 110 fondo non son 
m~i!?· ·ca comenencia s envoltas 
na paixón -~ histérica dos barba
lléns ·que Hes fan o xogo.-
. Mándolle eiqu~- unha copia 
da carta que mandei aos dous 
xornais ÇGrJ:lñeses. Os dous re
fugaron a:publicaoión, aducindo 
ún deles que non se querían 
poñer a' mal coa «Junta de De
fensa». cos señores que fan pe
sar a súa influencia pra facer 
cal'ar aos que non pensan coma 
eles. Põrén, estes mesmos 
señores son os que falan do ca
rácter liberal da nosa vila, e in
vocan ése liberalismo coma un 
mérito principal pra a1 capital ida-· 
de. Velahí unha boa mostra de 
liberalidade e tolerancia. 

O chamamento que fixeron 
ao pobe coruñés os nosos auto
representantes pode ter desta 

·· rííáneira respostas axeitadas pra 
eles, porque as ql:le din outra 
ceusa. coma ésta, non· chegan a 
ver a luz do día. o feito comén
tase só, e non precisa máis. · 

Cun garimoso saúdo: 

MANOl!L RIVÊIRO LOUREIRO 

Coma galégo, amàis e por ri
ba ·de coruñés, ún síntese sol
prendido ao se enterar de que 
os coruñeses todos estamõs tre
mendo de carraxe · porque a 
Xunta nón .se constitufu nesta 
cidade. Solprende tamén a de-

- saforada e súpeia,a máis de tar-

mares, levándonos a lugares 
lonxanos o alento e ã morriña " 
dos pais;dos amigos e da Terra. 

FERMIN VILABO_A 

Somos un grupo de estudan
tes de Cangas interesados nos 
problemas da cultura galega e a 
educación que reciben os nenos 
galegos, e_stamos a ver cómo 
atraveso do bombardeo do tele'
vexo os nosos rapaces só saben 
cantar cousas de Marco ou Ra
mona que os levan lonxe do no
so contesto cultural galego. A 
vista desta botánionos pola bis
barra adiante a recoller as can
cións populares que topamos 
coa espranza de que dunha boa 
vez os mestres galegos decidan 
ser iso. Mandamos unha cantiga 
que cantan os nenos na p~rro

quia de Coiro (Cangas) . 

Eu teño un cancmo 
e o meu amo tamén 
e sendo tan pequeniño 
xa baila moi ben. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén dous 
e o máts pequeniño 
xa lle vai cos- bois. 

CARTAS 
día, campaña a prol da capita li
dade da Cruña, unha teirna na 
que está en xogo, polo visto , o 
honor da nosa vila. A belicosida
de apaixoada que non se mostra 
na defensa da nosa terra, mani
féstase en troques cara ao inte
rior, coma querendo voltar aos 
tempos negros dos enfrenta
mentos entre nós, entre os gale
gos, con localismos corriqueiros 
e cativos. Solprende tamén a 
solemne espresión guerreira da 
chamada «Jnta de Defensa de 
La Coruña». 

¿Defensa contra quén? Paré
ceme que os adaliçles da nosa 
capitalidade non saben pensar 
en galego. Somentes pensan en 
coruñés, nun senso señoriteiro, 
sober.bo é altisonante. O chame
mento que ao pobo coruñés fan 
os señores «juntistas». merece 
coma resposta unha cl'iamada á 
mesura e ao razonamento, 
apeándose da besta autoritaria, 
arriando as pretensións he
xemónicas e vinculeiras sabor 
dos nosos irmáns. A capitalida
de de Galiza é un asunto galego, 
e non somente coruñês. Así foi 
ben entendido polo último con
selleiro, primeiro en méritós ga
leguistas, o coruñés Marino Dó
nega. 

Refugando as imposicións e 
as esixenc'ias, A Cruña podería 
acadar a capitalidade por confir
midade xeral facendo uso dos 
argumentas socio-xeográficos 
màis ca dos históricos: a -bisba-

"" . rra ~·-~9ruñesa, vilega, labrega e 
· · mariñeira, atópase entre Riba

deo e Tui. · As razóns históricas 
caído que non teñán ·tanto peso, 
pois a lóxica e as circunstancias 
de hoxe determinan a histeria 
qu.e se está a facer de cote cara 
adiante. Un· bon exempto do 
valor das razóns hrstóricas té
mo'ló no Grand Sole, onde, 'pesia 
os nÓsos «deréitos tradicionais» 

A NOSA TERRA / 2 3 

Eu teño un canciñô 
e o meu amo tén t.res 
e o máis pequeniño 
xa lle anda aà rovés. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén catro 
e o máis pequeniño 
xa fuma tabaco. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén cinco 
e o máis pequeniño 
xa lle pega un brinco. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén seis 
e o máis pequeniño 
xa lle come peix. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén sete 
e o máis pequeniño 
xa di que lle pete. 

Eu teño un canciño 
e .J meu amo tén oito 
e o máis pequeniño 
xa lle come moito. 

Eu teño un canciño : 
e o meu ámo tén nove 
e o máis pequeniño 
xa foi ó Grave. 

Eu teño un canciño 
e o meu amo tén dez 
e o máis pequeniño 
traboume unha vez : 

LURDES PIÑEIRO 

de sempre, non puidemos seguir 
pescando. 

Sexa en boa hora,, porén, o 
xurdimento de inquedanzas ci
dadáns no Casino da ·cruña , an
que xa as puido manifestar an
tes. cando tanto houbo en qué. 
Hei confesar a miña pouca sim
patía por esta institución, se ca
dra levado polo poeta da Terra 
Chá: «Os nenos dos casinos son 
tan finos , tan valeirps ... ». Mais 
agora vi:;xo que se adican a algo 
máis ca aos xogos ·recreativos; 
ca ndo o caso afecta á súa digni
dade de señoritos capitalinos, 

~responden con rixeza. Os ve
ciños coruñeses, os traballado
res · rasos que non buscamos 
presumir de capitalinos e nos 
conformaríamos xa con ter tra 
ballo, vivenda, escola, boa admi
nistración, rúas limpas e axe ita
dos servicios, viñem9s loitando 
arreo por esas pequenas cousas 
pra as que o Casino, no seu 
mundo aparte, endexamais se 
manifestou. 

Tamén ·o señor Alcalde falou 
onte do caso en nome do pobo 
da Cruña. O mesmo pobo contra 
o que se bota a Alcaldia no trelo 
da canteira e noutros semellan
tes; o mesmo pobo contra o 
que se chega a actuar xudicial
mente, da man dos especulado
res, e pola conta dese pobo que 
vén sendo víctima polas dú¡:is 
bandçis. Os veciños coruñeses 
non podemos menos ca mirar 
con desconfianza a causa que 
defende o noso Señor Alcalde, 
xa que estamos afeitos a que 
non sexa a do pobo. 

Os coruñeses todos debemos 
ter a homildeza de reconocer 
que"· a única Nai e Se.ñora é a no
sa Terra, dà que A Cruña non 
vén sendo mais ca unha parte a 
rentes das outras. 

Coa meirande estima, 
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
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Comenzarel etta brevlsima noticia da 
prensa galega sinalando que, pra algunhos 
estudosos da nosa cultura, os anteceden
tes do xornalismo galego están nalgunhos 
traballos do P. Feixoo e do P. Sarmiento, 
ambos do século XVlll, cando ainda non 
habia prensa periódica. 

O xornalismo tivo unha grande impor
tancia e desenrolo en Galicia, no século 
XIX e deica a guerra civil espaf'lola. O nú
mero de xornás e de revistas foi moi gran
de en todo o país. Cómpre aclarar que non 
toda a prensa que se imprentou en Galicia 
foi galeguista e xa non digamos nacionalis
ta. Houbo prensa de tódolos matices e co
res. A inmensa mai0rf a dela foi unha pren
sa claramente españolista, partidista, 6 
servicio de intereses alleos á nosa nación 
galega. 

A prensa - xornales e revistas- tivo 
moita importancia no noso Rexurdimento 
cultural e polltico. E non sementes no 
século pasado. Tamén no século presente. 
E de salieRtar a lmportancia da prensa ga
lega publicada na emigración, principal
mente en Cuba. Arxentina, e nos derradei
ros anos en Sulza. Moita desta prensa es
taba escrita en espai'\ol, outra era billngue 
e outra escrita totalmente en galego. 

O parecer o primeiro xornal que se lm
prentou en Galleta foi El Catón Composte
lano, que viu a luz no ano 1800. Entre a 
prensa do século pasado que publicou arti
gos en galego hal que sinalar, entre outros, 
Gazeta Marcial y Polltica de Santiago, que 
se comenzou a publicar en febreiro de 
1812 e cuio direutor era X. Bautlsta Caa
miña, catedrático de Fislca Esperlmental 
da Universidade; Estafeta de Santiago, de 
181 3, cuio principal redautor foi Freira 
Castrillón; Tertulia de Plcaños que durou 
de 1820 a 1836. O longo do século moitas 
publicacións periódicas foron intensifican
do o cultivo do idioma galego. 
· Entre os xomales do xéculo XIX galego 
destacan. entre outros, os seguintes, sóio 
por nomear unhos cantos, e cuios tiduos 
teñen un delicado e murcho recendo ro
mántico. De Santiago: El ldólatra de Gali
cia, El Recreo Compostelano, -la Aurora de 
Ga/icia, El /ris del Sei/o Sexo, Ei Porvenlr. 
Da Corui'\a: El Centinels de Gs/lcla, El Cla
mor de Gallcia, El Defensor de Gal/ela. De 
Vigo: La 01/va, El Miño, El Album del Miño, 
Faro de Vigo, la Concordla. De Ponteve..: 
dra: La Perseveranc/a, la AurortJ del Miño, 
ademais de moitos outros que editaban en 
Ourense, Lugo e noutras pequenas cidades 
e vilas. En toda esta prensa colaboraron os 
máis importantes escritores do noso século 
X~X como Faraldo, os lrmaus Camlno, os Ir
maus De la lglesla, Murgura, Vlcetto, La
barta Pose, Alfredo Brai'\as e un longurslmo 
etcétera. Algún destes xornales tlr'\a lemas 
como éste ; «Nós non queremos ser máis 
que galegosi.. A través da prensa foi como 
se deron a conocer os movimentos PRO
VIN CIALISTA, REXIONALISTA e NACIO
NALISTA. 

lmportancia especial tiveron os xornales 
El Clamor de Gal/eis, que comenzou a im
prentarse en 1856, dirixido por Vlcetto, e 
El Miño, fundado en 1867 e que·en 1860 
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comenzou a dirixir Murgula. O primeiro 
editábase na Coruña e o segundo en Vigo. 
Cando a Revolución de 1846, como 
portavoz da mesma, saiu a publicación La 
Revoluciôri, onde viu a luz o famoso MANI
FESTO DA XUNTA SUPREMA REVOLU
CIONARIA DE GALICIA, en cuio manifesto 
se escribe, por primeira vez, que Galicia é 
unha colonia de Madrid. 

Da década de 1880 cómpre sinalar o 
xornal ·de Santiago, la Patria Ga/lega, de 
orientación rexionalista, dirixidó por Mur
gufa. 

En canto ás revistas tiver.en especial sig
nificación as dirixidas ou promocionadas 
por escritores máis ou menos galeguistas 
ou rexionalistas como Galicia. Revista Uni
versal de este Reino, dirixida polos irmaus 
De la lglesia; A. Chao comenzou a publicar 
en Madrid a famosa La Ilustración Gallega 
y Asturiana; Galo Salinas publicou Revista 
Ga/lega e Martfnez Salazar, Galicia. Unha 
revista que t ivo moita sona foi Ga/icia Hu
morlstica, de Labarta Pose. López Ferreiro 
foi o inspirador de Gallcia Histórica, Vicetto 
dirixiu Revista Galaica. Alfredo Brai'\as foi o 
animador de Pequeña Patria, la Patria Ga-
1/ega e El Regiona/lsmo. Houbo outras re
vistas como Gal/eis Moderna, A Monteira, 
Ga/icia Diplomática, etc. Das escritas en 
galego totalmente destacan: O Vello do Pi
co Sagro: Tertulla na Quintana, O Seor Pe
dra e O Tio Marcos da Porte/a, de Lamas 
Carvajal, cuio primeiro número viu a luz o 2 
de febreiro de 1876, escrita cun gran sen
so popular e 6 servicio dos labregos e que 
se vendfa nas feiras. 

"No século pasado en La Habana cóntan
se doce pubUcacións periódicas galegas, 
das que hai que destacar A Gaita Gallega, 
fundada e dirixida por Manual Lugrfs Freira 
e que foi a primeira pubj_icación periódica 
escrita totalmente en galego na emigra
ción. Por estas datas en Buenos Aires che
gou a haber unhas once publicacións pe
riódicas ga1egas. 

Do ano 1907 6 ano 1916, J . .A Durán 
fichou 151- publicacións periódicas feitas 
en Galicia; ~ pola emigración _galega 'de 
Madrid; 2 1 en La Habana e 16 en Búenos 
Aires. Esto dá idea dQ número de publica
cións realmente enorme non sólo en ·Gall
cia sef)pn tamén. na emigración, dato moi 
elocuente e §lgnlficatlvo. 

A partir da PRIMEIRA GRA~DE GUE
RRA EUROPEA e deica a GUERRA CIVIL 
·ESPAÑOLA, xa reducfndonos 6 émeto que 
podfamos chamar galeguista, é lnescusa
ble citar a~ revistas Ultreya, fundada e diri
xida por Cotar~lo; Céltiga; impulsada por 
Xalme Quintanllla; Nós, dirixida po.r Vicen
te Risco e Castelao e que tantfsimà impor
tancia tivo no desénr'Olo da moderna cultu
ra galega, e a. revista de orief'ltación caJóli
ca lagos. · · 

En canto á prensa diarla tiveron unha 
especial i_!11portanc_ia. o. xornal Gal/ela, diri
xido por Valentfn Paz-Andrade, e El Pueblo 
Gal/ego, de Manual Portela Valladares, que 
dende a súa fundación polo ano .192 7 dei
ca a guerra civil espai\olaf data en que foi 

confiscado polos do Movimiento, man tivo 
unha liña progaleguista. 

A partir da guerra civil a prensa en Gali
cia non foi rnáis que un eco pálido de «fa 
voz de su ar:no». Tanto o n·úmero como cali
dade da prensa baixou considerablemente. 
Tódolos xornales eran o mesmo e todos 
traguían as mesmas noticias. Moi tos xor-

. nales morreran de morte violenta no ano 
l 936. 

Dentro da prensa galega e galeguista ti
vo unha importancia escepcional A Nosa 
Terra, fundada eñ 1907 por Murguía, Flo
rencio Vaamonde, Rodrigo Sanz, Evaristo 
Martelo Paumán e Manuel Lugrls Freire. 
Nesta primeira época, afnda que bilingue, 

· publicaba a maiorfa dos seus traballos en 
galego. A partir de 1917 pasou a ser o vo
ceiro de «Irmandades da Fala» e a estar to- , 
talmente escrita en galego. E a partir do 
ano 1932 deica a guerra civil foi o órgano 

_ oficial do Partido Galeguista. O derradeiro 
número publicado en Galicia foi o 504 o 
1 O d~ xulio do 1936. As máis importantes 
figuras do galeguismo e da cultura galega 
teñen colaborado nas súas páxinas. 

En . Buenos Aires, nos dias da guerra ci
vil, Luís Seoane e Xosé Núñez Búa editaron 
o xornal bllingue Ga/icia líbre. Tamén billn
gOes e editados en Buenos Aires hai que 
mencionar Galicia, órgano do Centro Galle
go, Opinión "Gallega, os voceiros dos distin
tos centrós ·espallados pola gran capital ar
xéntina e a gran revista Galicia Emigrante, 
dirixida por Lufs Seoane. En Buenos Aires 
editáro~se unha chea de xomales e revis- ' 
tas en galego de carácter político como A 
Fouce, A Nosa Terra, Adiante e outras. Por 
certo que o poeta Noriega Varela tf ñalle 
moita t.eima a A Fouce, contra a que escri
biu estes versos: 

·f<Alnda que o demo n-a lea 
e só reciba donaires 
o trasno e' máila estadea 
repartirán pola aldea 
A Fouc~ de Buenos Aires». 

Tamén en Montevideo, Brasil, México e 
Venezúela se publicaron, antes é despois 
da guerra civil, xornás e revistas en galego. 

Óespois da guerra civil española foron 
as distintas forzas políticas as. que recupe
raron o g~lego prás súas publlcaciós. Pri
me_i,r::amente na clandestinidade e a multi
cop1sta a· logo tirados a lmprenta foron 
sãrndo os voceiros· da UPG, da AN-PG, das 
ceñtrales slndicales nacionalistas integra
das na ING, _asf como as pubricac'tós do 
P$G e da maior parte das asociaciós cultu
rales.' As outras fauciós polfticas empregan 

. durai:ite moito tempo o español ou practi
can; a nivel de publicaciós, é> bilingOismo. 
Tàmén os xornales comerciales imprenta
dos en Galicia comenzaron a publicar, den
de hai unhas anos, algu~hos artigos en ga-
lego. -

No intento de facer unha publicación en 
gEdego hai que reseñar a esperiencia, ain
da· ben récente, da revista Teima, que na 
lembranza d~ todos está. a revista de pen
samento·. cristlano Encrucillada e A Nosa 
Terra, na súa: cuarta etapa, que tés, leutor. 
entre- às túas maus. 
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