
DA -AMEAZA A F.ALSrFICACION - . ·os vor·os 
CARA ARRIBA· 

Primeiro~o petróleo 
¿e despóis? 

Zaire: 
a loita pola 
independencia 

Europa: as naci6ns negadas 

Cando aínda os mariscadores 
galegos teñen de seguir recla
mando unhas indemnizacións que 
se correspondan coas perdas pro
ducidas pola esplosión do «Ur
quiola», as consecuencias do ver-

quido do «Amoco-CádiZ» nas 
costas da nación bretona -colo
nia do Estado Francés- esco
menzan a ser tímidamente anali
zadas na sua verdadeira magnitude. 

Páx. 8 

A pesares do fracaso do er
guemento do Frente de Libe
ración Nacional do Congo, po
la acción de paracaidistas bel
gas e franceses colaboracio
nistas de Mobutu, esta non 
impedirá que a loita pola inde
pendencia continúe. 

ca·talunya: 
boicot 
ós Cómaras 

O Sindicato labrego catalán 
Unió de Pagesos _promoveu 
unha forte campaña de boicot 
ás Cámaras Agrarias por con
sideralas !imitadoras das liber
tades democráticas, frente aos 
«Consells de Agricultors». 

A formación dos grandes esta
dos modernos da Europa Occi
dental trouxo como consecuencia 
o asoballamento e a colonización 
de pobos ben definidos que, hoxe, 
baixo de estados «democráticos» 
siguen a sofrir unha opresión co
lonial. O proceso de definición po-

pular que se está dando nestes 
pobos, xunto coas loitas dos mo
vementos de liberación, permiten 
acochar a espranza dunha Europa 
real de pobos ceibes e homes cei
bres. 

Póx. 10 - 11 



en plleiro alleo 
PROXENETA 
DO COLONIALISMO 

En <<La Voz de Galícla» do 
mércoles, día 1 7, o señor Fer
nández Armesto - alias Augus
to Assía - obséquianos cunha 
nova ((Carta abierta)) na que ou
travolta ataca ao Sindicato La
brego Galego - CC.LL., co estilo 
de propagandista ruin que o ca
racteriza: «Ouizás recuerde us
tad, señor director, no só/o las 
agitaciones que han tenido lu
gas desde la muerte de Franco 
(no antes) para Impedir cua/
quler lndustrlallzación gal/ega y 
las desarrolladas, por e/emplo, 
para perturbar el funcionamien
to de la Seguridad Soe/a/, una 
de las pacas creaciones verda
deramente favorables, para Ga
licia, de la dlctadura, o el impe
dimento de la celebración de fe
rias y mercados, el único instru
mento equitativo con que cuen
ta la economia del labrador». 

E sigue mister Augusto Assla 
«todas estas hazañas son e/ecu
torla de las Comisións Labregas. 
Compuestas por barberos, pro
letarios de pequeños tal/eres, 
estudiantes oclosos de Santia
go, y otros seme/antes, ba/o la 
insplraciôn de unos cuantos 
sacerdotes de cuya vlrtµd pasto
ml hay menos duda que de su 
mor/ rncióm>. etc. 

como non podia ser menos, 
clon Augusto cita a Church ill e 
volta co contido do maoismo: 
«¿Se imaglna usted mayor des
precio por la intel/gencla, el sen
tido camún y la ilustración de 
los labradores gal/egos?, ¿por 
quién nos han tomado? Intoxi
cados por su ideología maolsta, 
nos toman por chinos a los ga
l/egos e interpretan que los ga-

//egos vamos a de/amos en
gañar como chinos». 

E pra rematar, non se priva 
de comunicar ás CC.LL.: ((En no 
pocos Ayuntamlentos, los anti
guos j efes falangistas se cuen
tan entre los propulsores de 
CC.Ll.)> 

O seftor Armesto, estó deci
dido a alugar definitivamente 
o xornal do que é copropieta
rio ao caciqui•mo, co fin de se
mentar o confusionismo e in
xuriar ós CC.LL. Si ben 6 certo 
que, como o seftor Augusto 
Assfa nos ensefta, deben pa
gar os empresarios a Cuota 
Empresarial da Seguridade 
Social, acontece que os labre
gos galegos non son empresa
rios, a diferencia do seftor Ar
mesto, que detenta a propie
dade do seu latifundio de 
Xandeda, pra darlle salda 6s 
suas inquedanzas bucólicas, 
cando se aburre da sua esta
dla madrilefta. Porque, comq 
non podJa ser menos nun pro
xen~tca do colonialismo, o 
seftor Armesto vive en Ma:
drid, no abrigo dot politiquei~ 
ros clq «vill~ v corte». 

Moito lle deben mancar a1 
candidatura~ ás Cómara• 
Agraria, d94a OrtJa11izaci6n. de 
(<barbeiros» -¿Qu6 tltr• dori 
Augusto contra o oficio?
proletarios e estud~nte• ocio
sos cando adubfa os Hus e.1-
critos cos métodos móis refi
nados utilizados pola CIA e 
demóis aparellos polidacos. 

O seftor Assla, que despra
cia aos nosos labregos, calum
nia e inxuria ós suas organi
zacións representativas, e ain
da por riba, levado da s"a an
glofilia ridkula, cita no seu 
apoio a Churchill, tentando 
compensar asf a sua evidente 
ignorancia sobor da realidade 
popular do noso pafs. 

lntosicado por un cosmopli
tismo de granxeiro acomple
xado, sigue a ollar o que 
acontece en Galicia con miras 
de Gentleman, e velahf o por 
qué de contos podres como Q 

do maofsmo. 
¿Por quén nos toma aos ga

legos o seftor AJsfa? ¿ Coida 
acaso que os labregoJ galttgos 
se van deixar engàftar por ~-
te latifundist~ traumatizado 
polo seu europefsmo enfermi
zo? 

Enderezo 

Poboación 

Si o señor Augusto Assfa 
quere convencemos aos gale
gos de que non somos chinos, 
pode aforrar º' seus libelos, e 
teña a seguridade que os 
membros das Comisións La
bregas, ao non ser autocoloni
zados coma vostede, non pre
cisan refuxiarse nunha identi
dade estranxeira como fai o 
seftor A-.fa acuH 6s Cqmi
latrad,a Inglaterra. 

R,sulta, certament-' esp,r.:. 
péntico qu~ 'J.t:i su:te:eto como, 9 
IA.!ñor Assfa acusa ós Comi
•iónf Lab~ega,s cie' «~_lan>d•
tas», ~r iqñto todos s~bemo~ 
da sua mil¡tancia f.~cista, 
alnda qu' hai que rec9nocer 
gue é diffcil det~rmi.n~r a sua 
perso~lidade p,olftica, .dado ~ 
historial de trónsfugq d~ le:
rrpuxi¡mo, d9 galegui~mo, dq 
falanxismo, do comunismo, e.te. 
gue o adorna, pra acabar na 
actualidade exercendo de 
demócrata europefsta. Non 
podla buscar mellor remate ~ 
sua traiectoria de cha9u.eteiro 
profesional o señor Armesto, 
afectfsimo ser.vidor do colonia
li~mo caciquil. 

O ACADEMICO 
BARDALLAS 

Torrente Ball~ster. escritor 
español. aínda que nado en Ga
licia, membro da Real Academia 
Espa-ñola, declara ao xornal Arri 
ba: «Hace un sigla todo el mun
do en Cataluña hablaba catalán, 
mientras qµe en mi tierra só/o 
se hablaba gal/ego con los cria
dos, y esa revierte sobJ;.e la gen
te. Ah.or.a los del pueblo no ha
bian gal/ego, sino só/o la bur
guesía. Se invierten los pape/es» 

Desexo suscribirme ao periódico galego semanal 

A.._ NOSA TERRA por un ano 0 por seis meses0¡~!~==s••• 
Envio o importe (cheque O xiro posta/O 

transferenciaO ) 
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Vivimos nuns tempos, nos 
que calquera se cree autoriza
do a decir as meirandes abe
rracións, e tratóndose de int~
lectuais que, comestos pola 
autoxenreira, desertaron da 
sua Naci6n e anoxaron do seu 
pobo, ainda nos sorprende 
menos. Ninguén lle pode con
ceder creto ós afirmacións de 
quen, como o seftor Torrente, 
non dubidaron no seu dfa en 
mudar a camisa pra contentar 
ao fascismo e percurar acomo
do no réxime franquista. Un 
republicano que foi quen de 
vestir a camisa azul 6~ primei
ras de cambeo, un intelectual 
que chegou a desdecirse cios 
seus plantexamentos asegún 
viña o aire, ben pode renegar 
do seu pobo e aldraxar a sua 
lingoa. Con todo, resulta (;ho
cante que todo l:Jn académico 
chegue a facer anólisis tan 
«cientJficos» sobor do idioma 
g~leg_o. Ben se ve q1:1e ~ s'eft~r 
T ~rrente B~l'e!ter, fala pouco 
co no~o popo, xa que ni~ si
quera spbe o idioma qu.e prac
tica. 

. Non, o ~~o g~lego f"lº!l 
cambeou o ~l.J idioma pesie 
a9 ~~~allame'1to s~cular qu~ 
nos impuxo 9 imP,eri~li~mC?, 
interesado en -facern~s enmu
decer, pr,o cecqis,,o ilu~tre aca
d(tmico xuzga aos mói~ con 
arregJo a sf mesmo, esperto 
como é en arrim_arse ao sol 
que móis quenta. 

EMPEÑAR 
OS TIRANTES 

En «La Voz de Ga/icia)) do 
martes. día 16 deste mes, re
séñase a noticia dunha cea de 
adeptos a Alianza Populçir en 
Alicante, onde non podían faltar 
D. Manuel Fraga lribarne e O.ª 
Victoria Fernández-España, Sra. 
do ((escusado», na que, polo vis
to aconteceron eventos mere
centes de comentaria: ((Dos
cientas setenta v cinco mil pe
setas pagaron por los tirantes 
de Fraga lribarne en la cena que 
celebró Alianza tras el mitin que 
organizó dicfJp pwtido para apo
yar a su candidato a! Senado)). 

«También se sub.astó una sor
t i /a de Ma ~-í a V i c t o ri a 
Fernánde.z-España, diputado por 
La Coruña». · 

Sabido é que o Sr. Fragá 
usa tirantes, cecais .porque o 
cinto non llo atura o bandullo, 
que vén sendo desgracia secu
lar do noso pobo o cebar a su
xetos dista caste, e polo de
m6is o devandito señor non se 
priva de vir· a Galicia, se se 
tercia, a festas e enchentas 
pra confraternizar cos caci
ques vernóculos. 

Sabido é, asimesmo, que 
Fraga usa tirantes «rojo . y 
gualda», levando deica o fi
nal aquelo de «España lo úni
co importante», como bon 
«patriota español» que é. 
Agora, o parecer, comercia 
con eles, arriscóndo~e inclusi
ve a perder os pantalóns e sin 
o menor respeto polas cores 
da «bandeira nacional» que 
con tanto agarimo defende 
nas suas prédicas españoli~
tas. 

Móis explicable somell~ o 
caso de dQña Victoria 
Fernóndez-Espafta, cand.o su
bastq as suas ~oi~s, habida 
cont<! de que o seu marido, la
brego él, non pudo, polo vist~, 
vender o leite, por mor d.os pi
q~etes das Comisións Labre
gas, polo que deb.e atopa.rse o 
matrimonio nunha difkil ~i
tuación económ,ica. 
NOTA: Doña María Victoria 
Fernández-España y Fernández
Latorr_e e~tá casada con D. Fe-li 
pe Fer.néndez Armesto, Alias 
«Augusto Assía». 

SUSCRIBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEGA, 
AROSADB.llA 

APARTADO 1O~1 
SANTl.AGO 

As tarifas dos envios por ano ser6n: Gallcla • P Estado hpaftol 1.200 Pts.,.Europa 1.600,Pts., Arxentina 2.300 Pts., USA, Canad6, Afrfca e Suram•rka 2.050 Pts. 

Por Hls '"~~s ª' tarifas ... r6n p mit(!d• . das anuais m6!• 50 ltt•. 
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Se alguén na parroquia 'da Madalena, 
do Axuntamento de Monterrei en Ourense, 
viu chegar a furna xa con votos dentro, 
decataríase a qué tipo d~ eleccións 
estabamos a asistir, ou se vostede, en 
Pontedeva, elexiu a lista da AAGO 

(«Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de Orense») saberá quizabes hoxe que un 
dos seus representantes leva 1 8 anos no 
Brasil -e sigue aló sen trazas de voltar
a que se presentou mediante o sistema d~ 
falsificación da firma. 

Ou o caso de Suevos, na zona de 
Negreira (Santiago) onde os votantes que 
quixesen facer uso da cabina tiveron que 
se resignar porque estaba deitada no chan 
facendo o papel de mesa electoral e non 
era cuestión de aniñarse tanto ... 

DA AMEAZA A FALSIFICACION 

OS VOTOS· BOCA ARRIBA 
Tamén era usual, polo 

demáis, a presencia de 
escribanps -chamados 
secretarias do Sr. Presidente 
da mesa- que no municipio 
de Cartelle, por exemplà, 
estaban pagados polo número 
dous do AAGO, director da 
C~ixa de Aforros daquela vila. 

E se a vostede lle chegou 
propaganda e l.ectora 1 de 
Manuel Rodríguez Sobrino, 
da FTI (PSOE) decindo que no 
seu programa figura «comprar 
pa/as e tractores pra labrar e 
sulfatar as nosas viñas e 
mil/orar as pagas dos 
enfermos e dos vellos» e 
engade que «espero de todos 
vos que creades en minr pois 
ben sabedes que fun o único 
home que respondeu pola vida 
dos cerdiños que vos vendeu. 
Os homes que figuran 
conm Fgo na lista son 
escollidos por min. Votar é 
velar polos nosos fillos»; ou si 
escoitou a.o senador da UCD, 
Sr. RE?ja amenazar na yíspera 
das eleccións con que si se 
votaba ás CC.LL. «a pista que 
se está construindo párase»; 
ou viu repartir milleiros de 
fotocopias do artículo de 
«Augusto Assla» que publicou 
un periódico coruñés con 
ataques ao Sindicato Labrego 
Galego - CC. LL., ou sabe que a 
lista ganadora de Carzoá 
(Ourense) está encabezada 
por un caci.que conocido ou o 
David da Guiada (Sarria-Lugo) 
que é definido polos veciños 
coma un · fascista, entón 
vostede non estranará que 
diferentes sindicatos, e sobre 

CADRO BRANCO 

Por ·unha Galicia móis unida, 
ao noso pa(s .cómprelle unha re
de viaria completa, · ben cons• 
tru(da, unha planificación via
ria radial que mellore camiffos e 
corredoiras, que parta das nece
sidades reais de todo o pafs e 
non tomente desigualdádes nin 
discriminacións, que non parta 
Galicia en dous cachos, que non 
desuna. 

Edita: 
Promocións ·culturáis Galegas, 
s. A. 

Comisión de Fundadores: 
Acosta Beiras, Xoaqufn. 
Fontenla Rodríguez, Xosé Luis. 
López Gómez, Felipe Senén. 
Morales Quintana, Xosé Enrique. 
Varela Garda, César. 

Director: 
Marga.rita Ledo Andión. 

C/) 

:5 
(¡j 
co 

«AUGUSTO ASSIA», PROPAGANDISTA BON PRA CALQUER AMO, FOI QUIZABES O ENEMIGO MAIS ESCANDALOSO DO QUE SE RE
VELOU COMO O SINDICATO LABREGO HEXEMONICO NO NOSO PAIS. E «AUGUSTO ASSIA», «LABREGO» CON MAIS DE 100 VA
CAS, T AMEN VOTA ... 

todo as CC.LL. impugnaran 
varias candidaturas e que xa 
de antes tiveran denunciado 
os amaños e o carácter que 
rodea a estas eleccións. 

ABSTENCION E 
ENVELLECEMENTO . 

As primeiras eleccións que 
se celebran dentro do agro son 
pra uns organismos cuio 

·funcionamento nin está 
reglamentado e de cuias 
competencias tampouco nada 
se sabe, agás que servirán pra 
asesoramento e consulta por 
parte do Goberno. 

Nas primeiras eleccións 
que se celebran dentro do 
agro, o nivel de abstención 
achégase ao 69 por cento en 
Ourense e sobrepasa o 70 en 
Lugo, e é comenente remarcar 
que mentras as candidaturas 
ligadas á UCD xeralmente 
poñían transporte pra que a 
participación fose elevada, as 
CC.LL., por exemplo en 
Ourense e de cara a non 
lexitimar as presentes 
eleccións como democrátieas, 
naqueles sitios que tiña 

AITOSA 

asegurada a candidatura 
mandou votar somente a un 
número simbólico de persoas. 

Outra das caracterfsticas 
destas primeiras eleccións foi 
a imposibilidade de voto- pra 
moitos labregos dos máis 
novos -ben por non estar no 
censo, ben por non figurar 
como titulares- acudindo ás 
mesas unha poboación 
envellecida que como no caso 
de Riobó (A Estrada), por 
exemplo, pedfan recibos por 
mor de que non lles quitasen 
despois o subsidio ... 

OU CACIQUES OU -
COMfSJONS- LABREGAS 

Os resultados que 
ofrecemos no cadro da páxina 
seguinte señalan, por unha 
banda, como triunfadores en 
cada unha das províncias a 
candidaturas promovidas por 
persoas ligadas á 
Administraéión, ás vellas 
«Hermandades», ás chamadas 
cooperativas (Uteco-Feiraco), 
aos grandes propietarios 
-Corzo Diéguez i;ia Coruña
ou aos influintes -Rosón, en 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 

Redactores e colaboradora: Xosé 
Ramón Pousa, Xosé López, Antón L. 
Galocha, Sisto G. Cabana (ACorui'\a}, 
Laio González (Ferrol), Paco Arriza
do (Lugo). X. A. Carracedo (Ouren
se), F. Franco, Mario Pousa, lgnacio 
Briset, Guillermo Pérez. (Vigo), Gui-

llermo Campos (Pontevedra), F. Cu
sí, Emilio Veiga (Barcelona), P. lpa
rraguirr~. L Auzmendi, A. Amigo 
(Donostia), Marfa Afonso, L Celeiro 
(Madrid), C. Durán, R. Palmés (Lon
dres), Carlos Dfaz (Xlnebra), A. P 
Dasilva (Porto). X Cambre Mariño 

Lugo - dende o 85 por cento 
na Coruña ao 65 en Lugo e 
Ourense e baixo o nome de 
U SAC, CNJA, pa_rte de 
independentes na Coruña, 
AAGO en Ourense, AGAP en 
Pontevedra, e ACGP e 
independentes en Lugo. 

Ainda así, frente aos 
resultados devanditos o 
sindicato nacionalista CC. LL. 
lograría 54 7 representantes 
en toda Galicia, convertíndose 
de feito no primeiro sindicato 
da nación cun procentaxe de 
vocais en· Lugo e Ourense, as 
zonas de maior poboación 
activa agra ria, do 2 5 por 
cento, quedando o 65 pra a 

. dereita caciquil ligada ao 
partido do Goberno, un 5 por 

-cento pra independentes 
xeneralmeñte de AP e outro 5 
por cento pra a suma de 

·- sindicatos ligados a partidos 
e~pañole_s como as S~>.AA., 
SAGA ou a FTT. 

Nas observacións que fixo 
A NOSA TER RA referente aos 
métodos uti 1 izados foi una 
constante a remesa de 
papeletas caciquiles ás casas 
xunto cunha circular que 
aparentaba sere oficial, .a 

(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A. Ga
ciño; Moncho Viña, Jordi Minguell, 
Roma 
Dl .. fto • confecc16n: Pepe Barra. 
Fotografia: Brais, Piño, Fenando 
Bellas. 
Dlbuxos: Xulio Maside, Xaqufn Ma
rfn, Alfonso Sucasas, X. Carlos. 
Miguel Docampo 

Redaccl6n • Administración: Re
pública de. El Salvador, 25, entre-: 
· chán, Santiago. Tlf. 591 821 . Apdo. 

. de correos 1.031. 

intimidación ao pé dos 
colexios electorales por parte 
de membros das antigas 
«Hermandades» -como en 
Barra! de Castrelo do Miño. 
onde o secretaria da 
«Hermandad». unha muller, 
actuaba con 3 matóns - , 
casos de influencia dende a 
mesma Xunta Província'! 
Electoral como a que puido 
desenvolver Blanco Ra joy , 
abagado de Corzo Diéguez, na 
d·a Coruñ·a. Pola sua banda é' 
n o c a s-o ~ o s i n d i c a t o 
maioritario frente ás 
candidaturas caciquiles, os 
métodos baseáronse na 
información directa en todas 
as parroquias e no 
clarexamento constante do~ 
intereses que defendf a e do 
obxetivo perseguido: 
desautorizar as actuales 
Cámaras e controlar ao seu 
través a Política Agraria do 
Goberno español, asf como 
poñelas ao servicio do seu 
programa pra conseguir a 
Reforma Agraria Galega. 
· A pesares de pucheirazos 

coma o de Vanga (O 
Carballiño) ou dos temores e 
falsificacións -un afiliado das 
CC.LL. de Pontecarreira, a 
Coruña, viuse de candidato 
-sin camelo nin bebelo - na 
USAC-., das furnas sen 
precintar ou dos 
representantes no Brasil, estas 
primeiras eleccións indican xa 
a esistencia dunha importante 
organización labrega frente d9 
caciquismo e pola Refqrmá 
Agraria Galega, indican o 
futuro. 
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RACIONAL 
A CORUÑA 

MUNICIPIO 

- Abegondo 5 - - - 7 
e( Ares - - 12 - - -u 
CllC Art elxo 2 - - - - 10 
e( 

Bergondo - 4 3 - 5 ~ -
o Betanzos - - 12 - - -
u Cabana - 5 - - - 7 

Cabanas - 12 - - - -
Cambre - - - - - 12 
Carba llo - 1 - - - 11 
Carra l 1 - - - - 11 
Cedei ra - 3 3/6 - - -
Cerdido - - - 6 - 6 
Cesuras 10 - - - - 2 
Coirós 4 - - - - 8 
Corls tanco - 8 - - - 4 
Coruña 2 - - - - 10 
Cu lle redo - - - - - 12 
F ne 2 - - - 5 5 
Ferro l - - - - 10 2 
La racha o 4 5 - o 3 
Malp ica - - - - 7 5 
Mañón - - - - - 12 
Miño - -- 6 - - 6 
Moeche - - - - 7 5 
Mugarclos - - - - - 12 
Narón - - - - 9 3 
Neda - - - - 4 8 
Oleiros - - 5 - - 7 1 

Ort igueira - - 7 - - 5 
Oz dos R. - - - - - 12 
Paderne - - 12 - - -
Pon toceso - 1 - - - 11 
Pontedeumo - - 4 - - 8 
Sada - 12 - - - -
San Saturn. 1 - 9 - 1 1 

TOTAL 27 50 84 6 43 210 

(") Arariga 4 - - - - 8 

< Capela - - 3 - - 9 
u Arzúa 4 8 - - - o 
°' < Boimorto o 2 - - - 10 
~ Ce1ceda 2 - - - - 10 o u rrades 2 - 6 - - 4 

lrixoa 5 - 7 - - -

Me lide o 8 - - - 4 
Mesia 1 - - - - 11 
M onfero - 6 - - - 6 
Ordes 3 - - - - 9 
Oroso 3 - - - - 9 
O Pino - o 8 - - 4 
Pontes 4 - - - o 8 
Snnti o - 10 2 - - -
Sobrado - 8 - - - 4 
Sornozas - - 9 - - 3 
Toques o 5 - - - 7 

, Torcloia -- - - - - 12 
Touro - 1 11 - - -
Trazo 2 - 2 - - 8 

Vai lo Dubra - - 5 - - 7 
Vilasantar • 1 7 - - - 4 

TOTAL 31 55 53 - o 137 

TOTAL 
PROVINCIAL 103127 205 9 54 558 

LUGO 
~ e o: 

MUNICIPIOS · g . a 
8 ¡;; ~ 

- Alfoz - - 12 - -
e( Barreiros 7 - 5 - -u 

Cervo - 12 - -o: -
e( 

Foz 2 - 10 - -
~ o Xove - - 8/4 - -
u Lourenzá - - 8/4 - -

Mondoñedo 5 - 7 - -
O rol - - 12 - -
Pontenova 2 - 10 - -
Ribadeo - - 6/6 - -
Riotorto - - 12 - -
Trabada - - 7/5 - -
Valadouro - - 6/6 - -
Viveiro - - 6/6 - -

TOTAL 16 - 152 - -

C'4 Aba din 12 - - - -
e( Begonte - 7 5 - -u o: Castro - 5 7 - -
e( 

Cospelto 2 4 6 - -~ 

8 Xermade - 10 2 - -
Gultiriz - 12 - - -
M eira 2 - 10 - -
Muras 5 - 7 . - -
Pasto riza 2 - 6/4 - -
Pol 4 - 8 - -
A. Piquin 12 - - - -

Villalba 2 4 6 - - ;-

TOTAL 41 42 61 - -

M Antas de U. - - 12 - -
e( Castroverde 9 u - 3 - -
o: Corgo 4 - 8 - -
e( 

~ Frio! 6 - 6 - -

8 Guntin 5 - - 7 - . 
lncio 2 - 10 - -

Lancara 2 - 10 o -
M onterroso 5 - 1/6 - -
Outeiro R. 1 - 11/0 - -
Palas 5 - - - 7 
Paradela 5 - 7 - -
Pára mo - - - - 12 
Lugo 3 - 6 3 -
Portomarln 5 - 7 - -
Samos 2 - 10 - -
S ml 4 - 7 1 -
Rl1liod - - 12 - -

TOTAL 58 - 116 11 19 

"lf" Baleira - -- 12 - -
< Becerreá 4 - 7 1 -
u Barall a - - 8 4 -ac: 
< Cervantes - - 12 - -
~ o Fonsagrada 2 - 9 1 ...:_ 

u Na via 12 · - - --
Neguei ra - - 12 - -

Noga is 9 - 3 - -

Ped rafita 7 - 5 - -
Triacastela 8 - 4 - -

TOTAL 42 - 72 6 

·-
U'l Bóveda 5 - 7 - -
< Carballedo o - 12 - -u Chantada 1 - 11 QI: - -
< Folgoso 6 - 6 - -~ 
o Monforte 7 - - - 5 
u Pantón 3 - 9 - -

Póboa de B. 3 - 9 - -

Ouiroga - - 12 - -

Ribas do Sil - - 12 - -

Saviñao 2 - 10 o -

Saber 12 - - - -
Taboada - - 6/4 2 -

TOTAL 39 - 98 2 5 

TOTAL 
PROVINCIAL 196 42 499 19 24 

As fontes de elaboración do cadro son 
oficiais nos casos de Lugo e Ourense e 
proveñen de informacións directamente 
recollidas por este semanario no caso de 
Coruña e Pontevedra, poisque no intre de 
pechar a redacción hai retraso no cómputo 
oficial. 

/ 
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OURENSE 

MUNICIPIOS 

- Allariz 9 - - - - 3 
e Amoeiro 2 - - - 2 8 u 
111: Arnoia - - - - - 12 
e( 

Avión - - - - - 12 ~ -o Barbadas - - - - - 12 
u Beade 3 - 9 - - o 

Beariz - - - - - 12 
Bobo ras o - 3 - - 9 
A Bola - - - - - 12 
Carballeda A. - - 5 - - 7 
Carballiño 1 - - - - 11 
Cartelle o - - 2 o 10 
Castrelo 1 1 - - - 10 
Cela nova 2 - - 8 2 o 
Cen lle 1 - - - - 11 
Coles 3 - - - - 9 
Cortegada - 5 - - - 7 
Esgos - - - - 3 9 
Gomesende 10 - - - - 2 
lrixo 1 - o - - 11 
Xunqueira E. - - - - - 12 
Leiro 1 - - - - 11 
Maside o - - - - 12 
Melón - - - - - 12 
A Merca - - - 3 - 9 
Nogueira d~ R. 8 - - - - 4 
Ourense - - - - o 12 
Padetne - - - - - 12 
Padrenda 12 - - - - -
Pereira Aguiar 
Peroxa 3 - - - - 9 
Piñor de Cea - - - 6 .- 6 
Pontedeva - - 8 - - - , 

Punxin - - - - 5 7 
Quintela - - - - - 12 
Ramiras 1'2 - - - - -

Ribadavia 1 - - - 4 7 
San Amaro 1 - - - - 11 
San Ciprián - 7 - o - 5 
San Cristóbal o - - - - 12 
Taboadela - - - - - 12 
Toén - - - - o 12 
Vilamarín - - - - - 12 

-

TOTAL 71 13 25 19 16 356 

C'4 O Barco - - 3 9 
< O Bolo - - - - o 12 u 

Carballeda V. 12 o: - - - - -
e( 

Castro Caldelas - - - - 12 ~ -
o Chandrexa - - - - - 12 
u A Gudiña - o - - - 12 

La rouco - - - - o 12 
Manzaneda - - - - - 12 
A Mezquita - - - - - 12 
MontederramÕ - - - - --.. o 
Póboa de Trives 12 
Ríos - - - - o 12 
A Rúa - - 3 - 3 6 
Rubiana - - - - - 12 

. A Teixeira - - - - - 12 
A Veiga - - - - o 12 
Vilamartín V. - - - - 3 9 
Vila riño - - - - - 12 
Parada do Sil - - - - 6 6 

TOTAL 12 o 3 - 15 186 

(") Saltar 2 _:_ - 4 - 61 
e( Sande - - - 10 o 2 u o: Calvos de Randln - - - - - 12 
4 Baños de Molgas 12 - - - - -~ o Blancos 12· - - - - -
u Castrelo do Vai 8- - - - 4 

Cualedro 1 - - - - 11 
Xinzo de Limia 2- - 4 - 6 
Xunqueira Am. 12 - - - - -
Laza 12 - - - - -
Lobeira - - - 2 - 10 
Lovios - - - 4 3 5 
Maceda 12 - - - - -

Monterrei 2 o - - o 10 
Muiñas - - - 1 - 11 
Nogueira de M. - - - - - -

Oimbra 1 3 - - - 8 
Porque ira - - - 4 - 8 
Rairiz de Veiga - - -12 - o 
San Xoan do Rfo - º- - - 12 
Cea - - - - - 12 
Sandias 1 - - 6 - 5 
Sarreaus 8 - - - - 4 
Transmiras 7 - - - - 5 
Verea - - - 10 - 2 
Verín - - -·- - 12 
Vilar de Barrio 7 - - - - 5 
'lilar de Santos - - - 12 - o 
Vilardevos o - - - - 12 
Entrimo - - - - 12 o 

TOTAL 99 3 - 69 15 162 

TOTAL 
PROVINCIAL 182 16 28 88 46 704 

PONTEVEDRA 

e( 
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< 
~ o u 

-

::t 
MUNICIPIOS u 

u 

A Éstrada 1 
Cuntis o 
Dozon 
Galada 
Lalín 
Rode'iro 
Sill·eda 
Vila de Cruces 
Cerdedo 
Forcare i 

TOTAL 

Barra -
Baiona 1 
Bueu -
Bouzas -
Caldas 'de Reis -
Cambados -
Can gas 10 
Cat'oira -
Gondomar -
O Grove -
Marín 3 
Meaño -
M eis 
Moaña -

M araña -

Mos -

Nigran 5 
Pontevedra 2 
f"orriño -
Portas 5 
Poio -

Redondela 7 
Ribadumia -
Sanxenxo -
Souto maior 8 
Valga -
Vigo -
Vila boa -

Vil agarcía A. -

Vilanova A. -

TOTAL 41 

Campolameiro -
Cañiza -
Cotobade -

Covelo -

Fornelos 2 
A Lama -

Pazos de Boro. 3 
Ponte Caldelas -

TOTAL 5 

Arbo 1 
Crecente -

A Guardia -

Mondariz -

Mon-Balneario -
Neves 
Oia 
Ponte areas 
O Rosal • 
Salceda de C. 
Sciluaterra M. 
Tomiño 
Tui. -
TOTAL 

TOTAL 
PROVINCIAL 

êG.LI:... 
545 

CNJA 
127 

SAGA 
158 

SS.AA. 
153 

USAC 
558 

-
-

-

-

-
1'0 
2 
4 

17 

64 

e( .e 
câ C) e( 

e vi ~ ~ en 

3 

7 
6 

3 

7 9 4 

- - -
- - -
- - -

- - -

9 - -

- - -

- 7 -

- - 5 
- - 1 
- - -

- - -

-;- - -
- - -
- - 1 
_ . - -

- ·- 6 
- - -

11 - -
- - -
- -- 3 
4 - -

- - -
- - 4 
- - -

- - -

7 - -
- - -

- ;.,. 3 -

31 

-
-

-

- ' 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
4 
5 

-
-

:--

-

9 

47 

10 20 

- -

- 1 
11 -

- d 
- 2 
- -
- -
-- 1 

ll 4 

7 -
- -

- -

5 -

- 2 
6 -

- -

2 2 
o -
7 -

- -
· 4 2 
- -

31 6 

61 34 

SILGA 
42 

FTT 
16 

AAGO 
704 

AGAP 
506 

OUTROS 
779 

~ 
e( 
C) 
e( 

8 
12 
12 
12 

4 
6 
9 

12 
12 
12 

99 

12 
11 
12 
12 
12 

3 
2 
5 
7 

11 
9 

12 

12 
12 

6 
10 

6 
7 

E 1 
5 
9 
8 
4 
8 

12 
12 

5 
12 

9 

244 

12 
11 

1 
12 

8 
12 

9 
11 

76 

4 
12 
12 

7 
6 
6 

12 
4 
7 
5 
2 
2 
8 

87 

506 

TOTAL REPRESENTANTES 3.588 
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Rem0ci6n de cargos 
JAUCARO. Ourense 

Un amplo malestar estase rexistrando no seo da 
Delegación Provincial de «Educación y Cieñcia» de 
Ourense polas maniobras que se lle atribúen ao actual 
delegado do MEC -o crego Manuel Pérez Barreiro
entre as que destacan as remocións de cargos que se 
propón levar a cabo coa pretensión -coméntase en 
medios prósimos á Delegación-'- de acadar un equipo 
doadamente manexable e~ que seña eco da política 
ucedista que o Sr. Pérez Barr~iro está a percurar. 

As primeiras remocións 
afectaron á Xefatura de Plani
ficación. Nas derradeiras da
tas, o crego delegado preten
deu asimesmo sustituir ao ac

tual secretaria da devandita 
Delegación, Godofredo Gutié
rrez Anca -que pasarfa a de
sempeñar a Xefatura da Divi
sión de Planificación-, polo 
actual administrador_ de servr
cios do mentado organismo, 
Agustín Gándara Montero, es
treitamente vinculado ao Opus 
Dei e de completa confianza 
do Delegado, do que se con

vertiu en eco permanente no 
que se califica en medios do 

ensino de «protagonismo Ba
rreiro». Nembargantes, á de
vandita prqposta, a «Dirección 
General de Personal» do Mi
nisterio de Educación y Cien~ 
cia respostou que «la motiva
ción que se sugiere como base 
Gle tal propuesta no reviste la 
suficiente entidad para dispo

ner el cese del actual secreta
ria provincial, cuyo cargo, aún 
siendo de libre designación, 
conlleva connàtaciones de 
profesionalidad evidentes que, 
salvo la concurrencia de cir
cúnstancias graves o trascen
dentes aconsejan la perma- . 
nencia y estabilidad de su titu

lar». 

Según puidemos saber, Pé
rez Barreira propuxéralle de
nantes a Gutiérrez Anca que 
renunciase voluntariamente, 
circunstancia que causou un 
profundo malestar entre un 
amplo seétor de funcionarias, 
Pai() sua banda, a Asamblea 
do Profesorado Estatal de EXB 
de Ourense, en duas sesións 
celebradas na derradeira se
mana, denunciou certas ano
malías que -manifestaron
se están producindo na Dele
gación Provincial do MEC, re
saltando que «se ha vuelto a 
enseñorear en ella el caciquis

mo contra el que venimos lu
chando desde hace tiempo». 
Resaltaron así mesmo a forma 
«autárquica» de facer do actual 
delegado, que actúa sin contar 
cos sectores implicados na 
educación,- atribuíndolle ta

mén «orquestar una ·campaña 
publicitaria en torno a sí». 

Suliñaban tamén o proce
demento antidemocrático que 

está a usar o señor Pérez Ba
rreira afirmando que co mes
mo provoca a reacción e total 
desaprobación por parte do 
Maxisterio, procedemento 
-dixeron- que quedóu pa
tente no desenrolo da derra
deira folga de profesores de 

EXB, atr_ibuíndolle ao titular da 
delegación do MEC intencións 
de abortar a folga, así como de 
facilitar información «falsa y 
manipuladora». 

Nà derradeira asamblea do 
profesorado, aprobouse un vo
to de censura contra do Dele
gado provincial e o Adminis
trador de Servidos do MEC, 
señores Pérez Barreiro e Gán
dara Montero, tanto polas 
sancións remitidas pola de
vandita Delegación contra dos 
profesores co gallo da súa par
ticipación na derradei_ra folga, 
como pola xestión «anormal y 
antidemocrática» das ditas 
persoalidades. Culpouse ta

mén á Delegación de manipu
lar unha intervención de UCD 

diante do Ministerio de Educa
ción y Ciencia no senso de que 
os profesores estaban dispos-

- tos a recuperar as horas perdi
das dl:lrante a folga co propó
sito de que lles foran condona
d as as sancións, intervención 
que nuri principio se lle atri
buíu a unha representación de 

directores de colexias estatais 
de EXB despois dunha xuntan
za destes por razón das san
cións. 

Censurouse tamén que 
seña a delegación de Ourense 
unha das catro primeiras en 
remitir as sancións aos ensi
nantes, den'antes que se pro

du'ciran negociàcións entre o 

«Comité Nacionql de Folga» e 
representantes da Administra
ción, considerándose esta cir
cunstancia -como «excederse 

en atribuciones». Contra delas 
estanse a incoar recursos que 
serán presentados o prósimo 
sábado. 

Dimisi6n de Elvira Souto como 
secretario xeral da U.P.G .. 

A Unión- do Pobo Galego, co 
gallo da dimisión do seu secreta
ria xeral na pasada semana, reme
sou aos medias informativos o se
guinte comunicado: «0 Comité 
Central da «UPG» acordou unáni
memente aceptar a solicitude de 
dimisión do seu cargo, presentada 
pola secretaria xeral do noso paí
tido, compañeira Elvira Souto 
Presedo. As razóns da solicitude 
de dimisión, comprendidas por tq
dolos membros do Comité Cen
tra 1, están no estado de saúde da 
nosa compañeira, necesitada, 
asegún prescripción facultativa, 
dunha atrnósfera de descanso 
nun período d-e tempo apropiado. 

O Comité Central decidiu por 
unanimidade, resaltar o positivo 
traballo, realizado pola compañei
ra Elvlra Souto no desempeño das 
súas funcións de secretaria xeral 
durante algo máis dun ano. Consi
deróuse tamén a necesidade de 

que a compañeira permanecera 
integrada no Comité Central do 
noso partido». 

A UPG é o partido comunista 
patriótico de Galicia e tén desen
volvido a súa política anticolonial 
e antimonopolista en varias fren
tes: a niv~I sindical, coa potencia
ción e organización da única cen-· 
trai nacional que esiste en Galicia, 
a ING, cuia capacidade e intro
ducción, pesie ·ao seu nacemento, 
hai pouco máis dun ano e medio, 
quedou demostrada nas eleccións 
sindicais e na súa actitude nos 
conflictos que a clase obreir:a tén 
protagonizado últimamente. No 
campo, o Sindicato CC.LL. res
ponde tamén aos intereses orga
nizativos e políticos da UPG, em
peñado en crear un forte move
mento social organizado na nosa 
nación pra rematar coa opresión 
colonial que padece. A nivel políti-

co, tén creado e potenciado un 
frente patriótico como a AN-PG, 
con quen formalizou unha alianza 
que baixo o nome de Bloque 
Nacional-Popular Galego partici
pou nas pasadas eleccións. A po
sición da UPG respecto da alter
nativa autonómica foi de clara 
hostilidade, por considerala unha 
mainobra neocolonial. Estéñase 
ou non dacordo cos presupostos e 
coa práctica política da UPG, non 
hai dúbida de que a vida pol!tica, 
os movementos sociais e culturais 
do noso país nos últimos anos es
tiveron claramente determinados 
pola presencia da U~G. Pode con
siderarse que é o partido político 
esistente en Galicia que mantén 
posicións máis coherentes e con
secuentes e unha práctica e inter
pretación ideolóxico-polftica do 
noso país basada nun pormenori
zado conocemento da realidade 
socioeconómica e cultural galega. 
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cr6nica poJ.itica 
As recén celebradas elecci6ns a Cómaras Agrarias 

veften demostrar cal ' a situación no noso campo e cal a 
introducci6n organizativa e ideolóxica do nacionalismo 
popular nun sector tan importante tanto dende o punto 
de vista económico como da cantidade de poboaci6n do 
noso pafs que recolle. 

AS ELECCIONS 

Respecto da situación política , podemos afirmar que as 
anécdotas acontecidas durante as elecció·ns e o desenvolve
mento das mesmas amosan, e non podía doutra maneira, to
dos os rasgas típicos dun país colonizado: forte escepticismo, 
resignación, conciencia de sometemento e de atraso cultural, 
individualismo, contrastado cun claro sentimento de esplota
ción e carraxe frente da situación na que se está a vivir. Estes 
fenómenos aparentemente contradictorios, son consecuen
cia lóxica dunha situación secular no noso país, pero sobre 
dela está a xogar tamén unha xeneralizada concencia da ne
cesidade de unidade dos labregos galegos pra loitaren contra 
de todos os aldraxes que reciben decotío. -Esta é a gran espe
ranza pra un medio onde o traballo político, a pesares das di
ficultades, comenza a ser realidade, como demostran estas 
mesmas eleccións, claramente caciqueadas e manipuladas e 
onde non ."estiveron ausentes a coacción e a inxuria persoal, 
ou a utilización dos métodos propagandísticos máis noxentos 
que empregaron certos medios de- comunicación e os caci
ques da administración do Estado Español - que consegui
rían a maioría das vocalías - contra das CC.LL. 

UN SINDICATO CON TRADICION 
O sindicato nacionalista sin medias económicos, forte

mente combatido por todos os organismos oficiais e por todo 
o caciquismo, conseguiu un número de vocais que o situan 
nunha posición senlleira e de maior fortaleza pra consolidar a 
súa alternativa antimonopolista e anticolonial no campo ga
lego. Dos sindicatos normalmente considerados democráti
cos, o Sindicato Labrego Galego queda como hexemónico e 
coa representación máis xenuína do enfrentamente a todas 
as calamidades que asulagan aos nosos labregos, situación 
dunha grande responsabilidade, xa que é a primeira vez na 
nosa historia que asiste un sindicato con tanta tradición de 
loita, tan representativo, que se asenta nunha liña política na
cionalista, qu_e tén como norde facer sair ao noso país da si
tuación colonial na que se atopa. O Movemento Nacional-Po
pular Galego conta áquí cunha base que, unida á doutros 
sectores sociais das clases traballadoras que siguen a mes
ma tiria p01ítica, constitúen o movemento social organizado 
máis importante de. Galicia. 

AS «COMISIONS» 
A composición das Comisións Mistas que veñen de 

.constituirse ao amparo do decreto preautonómico sigue sen
do a derivada da composición da Asamblea de Parlamenta
rias. De todas maneiras, hai algúns fenómenos rechamantes 
e lóxicos, como a integración dalgunhas persoas vencelladas 
ao PGSD, ao PPG e ao PC. No primeiro dos casos, trátase 
dun home ligado á banca de grupo familiar hastra a súa ab
sore<ión recente, Barral, o segundo -e recomendado espe
cialmente polo Sr. Rosón - concrétase en Jaime lsla Couto, 
abogado da Caixa de Aforros de Vigo e máis en Sisto Seco, 
médico e presidente do Padroado Rosalía de Castro e no ter
ceiro caso está o arquitecto Celestino García Braña. 

ANTIGALEGUISMO 

Amáis desta representación partidaria ben significativa, 
figuran algúns nomes vencellados ao liberalismo, ao gale
guismo dereitista tradicional - Filgueira Valverde - ou a un 
caciquismo agrario especulador ou introducido na Adminis
tración local, por exemplo Victorino Núñez, secretaria de 
UTECO con funcións de secretaria de Franqueira tamén, ou 
Emilio Pérez Nieto, presidente do consello de empresarios de 
Ourense, asociado -co devandito Sr. Franqueira e con Corzo 
Diéguez ao través de «Proullasa», promotora de celulo~as, no 
nome da que fixo varias viaxes aos Estados Unidos, con ne
gocias en Venezuela e do que se comenta públicamente o 
seu antigaleguismo. A desginación de Tito Lorenzo - prósi
mo so «Movirnientm>- ou de Sanmartír:i. ámbolosdous pon
tevedreses, si nalgo se significa, asimesmo, é polo seu mar
cado carácter anti-galego. 

A operación parece, pois, destinada a integrar na liña de 
UCD ao liberalismo «galeguista» (PGSD, PPG e algún supos
to independente) principais interesados hai ben pouco na for
mación dunha especie de Partido Galeguista, así como a dar
lle unhas migallas ao fidelísimo apoio do PC pra co Sr. Presi
dente da Xunta e á instituGión preautonómica. Por fin, e prin
cipalmente na comisión «Xunta-Administración Local» a dar
lle parabéns_ ~os sectores máis dereitistas e anti-galegos que 
estaban a funcionar nas lnstitucións provinciais dos que son 
boa mostra os mencionados pontevedreses. 
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As «Letras Galegas», un ano ~áis 
Os diversos actos celebrados con motivo do Día 

das Letras Galegas, a resposta dos grupos políticos e 
culturais, así como a acollida que tivo nos medias de 
comunicación socia l, vén confirmar o análisis que 
facíamos no número «Especia l Letras Galegas» (A 
Nosa Terra, N. 0 16), no senso de distinguir entre dous 
enfoques que xa se veñen detectando de anos atrás 
na cele ración esta data. 

No capítulo elos organismos e 
pi taformas ci tipo cultural, a 
Real Acaclornia Gal ga limitouse 
aos actos de ipo oficialista aos 
que nos tén afeitos, o cal é coe
rente cunha concepción desta 
«Día» corno pura efemérides, per
sona lizaria nalgún gal go ilustre. 
Ese s nso t n a adicación do «Dia 
<I s L trns» ao historiador e nove
list Lóp z Ferre iro cos actos de 
co locació r1 dunha coroa delourei
ro na sua tumba e outros de 11are
llo cort oficial. 

Signif1caclo ané'tlogo caibe atri 
buirllo aos premias da crítica do 
cí rcu lo Our nsán Vigués corno 
mc.mifestación culturn l connotacla 
clun rto llti mo o ÇJUI ela cecais 
pol nnc ·io el lil rir a for ma . 

< tnpr o 
tr.rtt11rn•11t<> 

·rn 
1181 1 

Día das Letras, que en xe.ral redu 
cíuse a ad icar unhas páxinas pra 
glosar a figura de López Ferreiro, 
seguindo o vieiro trazado pola 
Academia e ficando somente o 
noso sernanario na campaña de 
reivindicación dunhas medias de 
comu nicación galegos. 

Dentro do espectro máis am
plio dos medias de comunicación 
anotamos a difusión dalgúns pro
gramas de radio en varias emiso
ras galegas e o exemplo rneritorio 
cle Radio Galicia, ç¡ue incluiu na 
sua programación en frecuencia 
modulada, unha mesa redonda 
sabor dos medias de comunica
ción que se prolongou por espacio 
dunha hora . Actuou coma mode
rador Xavier Otero e participaron 
os xorna listas, Luis Alvarez Pousa, 
B nxamín Vázquez e Margarita 
L do. O resultado á hora de facer 
un anál isis dos medias de comu
nicación sistentes en Galicia, 
L punt n o seu carácter españo li

sua Información allea á 
ión desvalorización 
g 11 g s; no capítulo das 

v r dieta foi as imes-

mo unánime no senso de que so
mentes será posible a recupera
ción destes medios pra o noso po
bo ·e a sua inserción no ámbito 
nacional galego a traveso da im
posición social. 

En canto ao pronunciamento 
dos grupos apolíticos, sobrancea 
a campaña rea lizada polo Frente 
Cultural da AN- PG, que se mate
ri alizou nun feixe de conferencias 

e actos diversos nos que se defi
niu o obxetivo e a necesidade de 
reivindicar uns medias de comu
nicación galegos, así como a rei
vindicación lingi.iística do galego 
por parte de certos pârtidos políti
cos que remesaron comunicados 
á prensa neste senso, coma é o 
caso do PSOE, PC, MC; etc., pro
nunciamento que _se fixo baixo o 
signo da ambiguedade, cando non 

da incoerencia. Abonda consignar 
neste senso a referencia que se 
fai nun voceiro do MC, onde se 
pode l~r a çonsigna de «oficializa
ción do galego» en portada, ato
pándonos ao revirar a folla coa 
correspondente aclaración: «Gale
go -oficial xunto co castelán». En 
definitLva, o que se reivindica é a 
cGoficialidade, cousa ben distinta 
da oficíalización . 

O CASTRO@ E SARGADELOS• 
SON CENTROS QUE MANUFAC
·TURAN CERAMICACQ\JlERRAS 
GALEGAS E CON IDEAS DO NO
SO TEMPO.MAIS TAMEN COLA- -
BORANDO· CO IO EE 
F DE'GALICIAO E·O SE-
MINARIO DE ES 1 UDIOS CERAMI~ 
COS® IMPULSAN E ESPALLAN 
OOLO MUNDO O ARTE E O CO
NECEMENTO DE GALIOA AO 5 
TRAVESO DO MUSEO CARLOS! 
MASIDE E EDICIOS DO CAS 1 RO 
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·«Fannos creer que somos probes, que somos- atrasados, un 
pobo -que fixo o Pórtico da Gloria, as Cántigas 

de Escarnio, que resistiu e mantivo o idioma non é un 
pobo~· atrasado, é un .pobo postrado>r E lsaac Diaz Pardo 

tamén afirma, dende .as múltiplas funcións que 
.se desenvolven ao ~edor- dunha sociedade como Sargadelos, 

que a perfección e modernidade tecnolóxica , a 
creatividade e o arte ou teñen Patria ou se empeñarán 
en non comunicar nada. Un home que como arela 
racional non desbotaría unha Federación de Pobos 
Ibéricos pem que -entende escesivamente complexo, 
quizabes, ir máis alá do posibilismo. 

oe·nde o proiecto inicial a ho
xe ¿pódese considerar que Sar
gadelos é algo mórs que unha 
cerómica? 

A matriz de Sargadelos foi o 
Laboratorio de Formas de Galicia, 
unha entidade creada na emigra
ción arxentina por Luis Seoane e 
por min, á que se incorpora , xa de 
vo lta , o arquitecto Fernández Al
ba lat. Tratábase de restaurar unha 
!aboura interrumpida hai 100 
anos no senso de contribuir á-res
taurac ión da cultura galega. No 
seu orixen histórico, Sargadelos 
non foi unha ce'rámica senó~1 un
complexo industrial , un exemplo 
temperán de planificación no ca-
pita lismo dous séculos atrás. Vol
tando ao Laboratorio de Formas, 
amáis de Sargadelos, interveu 
nun convenio co Museo Cartos 
Maside, na Coruña, e coa funda
ción Penzol, tenta promover a 
creac ión dun Instituto de Informa
ción Gale~o que entre outras cou
sas faria un xornal. e tamén, espa
llando este esprito espec

1
ializado, 

creou un Seminario de Estudios 
Cerámicas onde funcionan labo
rato rios de investigaçión tecnoló
xica e de sistemas de comunica
ción. 

¿ Cómo se pode relacionar 
Sargadelos coa cultura popu
lar? 

lnda que Sargadelos é Lfnha in
dustria , o que fixemos foi recupe
rar a pureza do procedemento , 
porque a cerámica é antiquísima 
e, por outra banda, entroncada 
cos procesos naturais: é a recons
trucción das rocas magmáticas. 
Por exemplo, o granito é unha ro
ca que funde e convírtese en ma
teria is amorfos, que son os que 
conocemos, e a. cerámica son 
práctica mente eses mesmos ma
teria is aos que se lles aplicou a 
forma antes de que se convertiran 
en rocas magmáticas. O home 
empezou a facer cerámica porque 
viu que a planta -do seu pé deixa
ba unha pegada no barro e ,que 
aquelo endurecía co sol... é o prin
cipio da cerámica: un material 

' que é mol , pastoso, moldéase, se
ca, transfórmase ... e algunha vez 
o home viu queimar o bosqt¿e e 
viu que o barra cocía ... Co tempo 
o procedemento foi adulterado e 
así a porcelana que entrou na Eu
ropa a fins do XVlll pasa a deco
rarse despois do vitrificado e non 
como antes, que se facía primeiro 
todo e despois metlase no forno. 
Sargadelos recupera o procede
mento e todo pasa polo lume, o 
decorado tamén, está decorado 
baixo cuberta, feit~ que ·obriga a 
traballar con superfícies grandes 
de mancha que lle dan un certo 
carácter primitivo. E como as ga
lerías, que son todas iguales por
que o peso dos bastidores obriga
ba a modulalas, non podfan ser 
moito máis grandes porque senón 
as mulleres - que son as que xe-

Contra o esperanto na Arte 

ralmente abren as galerías- non 
poderían levantalas. Entón o bas
tidor, o peso, a funcionalidade 
deulle un carácter unitario ás ga
lerías. 

¿Qué vencello pode haber 
entre o uso e a decoración na 
cerómica, entre o aspecto fun
cional e o creativo? 

A cerámica empléase pra satis
facer necesidades concretas que 
poden ser materiais ou non. Can
do respondía ao arte popular, sa
tisfacía necesidades de uso e as 
connotacións decorativas dában
se sin máis, pero si vamos á histo
ria , as figuriñas de Tanagra ¿qué 
pasa? cal é a sua utilidade? .. . Os 
Guacos, unha das cerámicas máis 
importantes do mundo, a dos Gua
cos en Latinoamérica, sen funcio
nalidade ningunha .. . , qué sei eu, 
na historia vanse facendo estes 
aspectos distintos anque penso 
que si insistimos en que as cousas 
cumplan a sua función estaremos 
purificando o concepto, esa sí, 
sen beaterías, porque leva a un 
funcionalismo tan cursi que un 
diante da beatería prefire un San 
Andrés, que é unha satisfacción 
puramente espir.itual ou tmha 
mui"ñeira, que non sirve pra termar 
dos líquidos Õu pra construir edifí
cios de_ hormigón armado pero 
que contenta o esprito: .. son con
ceptos lnmateriais pero necesa
rios tamén. 

Por unha banda, pais, recupe
rar o procedemento, pero, ¿ba-

seóndose nunha cultura nacio
nal? 

Sí, hoxe na diseñística estáse a 
recuperar a autenticidade do pro
cedemento e dos materiais, que 
éstes señan como son e que aquel 
~a ia a como empezaron as cou
sas, con este esprito do Laborato
rio de Formas foi concebido Sar
gadelos e ·non facemos tradición 
nunha cultura calquera senón na 
nosa, non na importada, e con es
to entramos nun problema de ho
xe : ao arte popular, inconscente, o 
Renacemento impónlle o arte 
conscente, a separación entre ar
te e artesanía, por razóns crema
tísticas, económicas. Pero a partir 
da revolución rusa , o movemento 
Whutemas, e posteriormente o 
alemán Bauhaus tratan de anulár 
esta separación; créase o raciona
lismo e mortificase o mundo das 
formas. Pois ben, o Laboratorio, 
que pretende ser tamén un insti
tuto de diseño, leva outro senso 
que é o da localización das cou
sas, restaurar a palabra «Orixinal». 

¿Qué significado tén a ori
xen? 

Pois que as cousas veñen dun 
sítio determinado inda que a pala
bra «orixinal» se empregue como 
todo o contrario, pra o que non 
tén que ver con naaa «mira que 
original es esta, no se parece a 
nada» dicen. .. ¿ qué pasou? pois 
que a cultura burguesa foi afogan
do o senso primitivo de ver que as 
cousas tiñan unha personalidade, 
unha orixen , illándose del; e res-

pondendo á cultura burguesa re
sulta que as cousas orixinais non 
teñen orixen, un orixen que llo 
crea o entorno, os materiais, oca
rácter dun pobo, porque o arte po-· 
pular non tén «autor», é colectivo, 
non tén sentido' da «orixinalidade» 
senón da ·investigación que vén 
de lonxe e se vai modificando, e 
tén unha Patria, como o idioma 
- o sistema de comunicación 
máis importante que temos- por
que senón convírtese nun espe
ranto e non comunica nada, é de
cir, querer facer un sistema inter
nacional de comunicación pero 
non lograr comunicar nada é un 
pouco o que lle pasou a todo o ra 
cionalismo no mundo. Pola con
tra, o Laboratorio de Formas com
prende o valor en canto á recupe
ración dos procedementos, dos 
materiais que o racionali smo 
cumpriu, pero bota de menos que 
non considere que todc s- ' JS lin
guaxes - e o arte é un linguaxe
teñen unha orixen. 

Sargadelos é unha industria 
de bens acabados, con per1onal 
cualificado e galego, semella, 
entón, un proiecto contradicto
rio en relación ao tipo de indus
trialización de enclave e nada 
racional que se estó a dar no 
noso pafs, por exemplo Xove, 
que queda tan perto de Cervo. 

Claro, nós facemos mesmo alta 
tecnoloxía, pero non mtramos so
mente a productividade senón 
que nos preocupan certos conoci 
mentas, ou editar libros, ou influir 

na restauración do SEG , ou lanzar 
un instituto do caolín en Galicia 
que se xustifica porque a mitade 
do caolín de España é galego pero 
non está nas nosas mans, espór
tase a precios moi baixos e impor
támolo outra vez ao dob1..:i, polo 
tanto o valor engadido ás mate
ri as primas non queda aquí, 
exemplo da espol iacion ésta que 
se está a facer de Galicia. 

¿Representa entón outro mo
delo de industrialización? 

Sí, porque o actual é o da eco
nomía dependente .. . pensemos 
nas Celulosas, si quedara aquí to
do o proceso ao millar podería 
mos estragar unha zona, toleralo 
- é unha mágoa que se sacrifique 
Pontevedra porque podería estar 
noutro lado-, si se transformase 
todo acó , ademáis, está calculado 
que a de Pontevedra poderia dar 
30.000 postos de traballo e dá 
500, esta é lament ble e nan 
tanto o que perxudica a e lu losa 
como que esteña noutras mans, 
son moitas contr cilcclóns. 

Coidas, entón, que a burgue
sía media, de identificarse co 
noso país sería favorecida nos 
seus intereses cunha Galicia 
normalizada? 

O artellamento económico de 
Galicia está destruído dende hai 5 
sécu los, dende que empezou a 
destruirse a personalidade política 
de Galicia, dende que levaron á 
nosa aristocrac.ia á Corte e, como 
decía o Conde de Gondomar, non 
se sabe si os galegos que había 
en Madrid eran galegos «traedo
res ou traidores». pero hai que re
construir- ese desartellamento si 
se quere construir algo en Galicia. 

lndonos ao que é a situación 
polrtica hoxe no noso pafs e de 
cara aos intereses galegos ¿coi
das que se estó a vivir unha 
etapa de cinismo? 

Home, sf. claro, é que é o gran
de mal do noso tempo, a tecnifi 
cación do disimulo, facer as cou 
sas no nome de outros, ninguén 
as fai no seu propio nome. 

Coller o nome de outro pra 
facer as cousas en interés pro
pio pode ser esa falsa actitude 
galeguista como a da Preauto
nomía? 

Eu non quixera concretar en 
nada , non quixera cor;icretar en 
nada pero hai que estar vixiantes 
co camaleonismo, e non porque 
eu non acepte a evolución das 
cousas, çonceder certa credibili 
dade e medir polos feitos. Si os 
que hoxe poden facer as cousas 
nos liberasen en parte da depen
dencia que dispara aos galegos 
fora da sua Terra ... caído que ha
bería que terllo en conta, agora, si 
todo o que están facendo é pra 
cubrir cun nome distinto esa de
pendencia serán, sinxelamente, 
nefastos na Historia . 

MARGARIT A LEDO 
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E despóis do petróleo ... ¿qué? 
Cando aínda as mari scadoras de Mugardos e de préc
ticamente toda a ría do Ferrol teñen de seguir 
reclamando unhas indem nizac ións que se 
correspondan coas perdas reai s producidas pola 
esplosión do petrolei ro '<<Urqu io la» e posterior 
contaminación e morte de ma risco e peixe - o seu 
medio de vida - as consecuencias do verquido de 
petróleo do Amoco-Cádiz nas costas da nac ión 
bretona colonia do Estado Francés- escomenzan 
a ser 1ímidamente analizadas na sua ve rdadeira 
m ag nitl do. 

E v r'1e> 11 cio cumplin;o precisa 
n 1r. 1.te cJgor t1 rlous anos cldquel 12 
dt• 111a10 110 qua o p 0 trol iro Ur
c¡11i<1lr1 .. e 11 rustara nos r cifes a 
L nusa clur ,l ,a rnala maniobra na 
1·1.trt1<id do pc·rto ela Coruña e es-
1 1 té:lra . c ¡Jétr re rnancio nas augas 
t.irlrn grnncl , part elas 108 mi l to-
111 lcicl, s l i pe tróleo bruto que 
11<11 1s¡1< 1téilni. E pra parar a marea 
1ic ·ç1 r il qu ch ç3aría á ría elo 

Lll~Jo , cio Ares, ao río Eume e á 
rí ,1 elo Ferro l, e m smo á Estaca 
<Ir> Bélr ~ 

1 nr tu, t 1111 t '~ I rtlu.., <:110 ¡t11or1 ·1 1>011 

¡>(lllC C) , 

o C'IJlllO cio l>dJ CO .011t1 ibulrlfl 
p()ld i-.t'1 1 lm11do o uborlélr (111i H-

111 nlt' c1 u1111pt11i~1 el l i111poza, 
qui1 os cl1 r idos 

110 st.:iclo non ha-

t~ s gal gas na década dos 70. Os 
outros dous, en ma io e outono do 
í 970 respectivamente, corres
pond rian ao petrolero Polv Com
mander que chocou e ardeu na 
boca norte da ría de Vigo - do 
que non houbo indemnizacións, e 
ao Erkowit, que queda ría varado 
na Coruria. conocéndose semanas 
111áis tarde que trasnportaba 
2.000 barricas dun venenoso in
sect icida que conta minou augas, 
peixes e inclusive aos propios 
pescadores. Tamén neste caso as 
indemnizacións se ría mínimas. 

O AMOCO-CADIZ 
« APOUSA» 
EN BRETAÑA 

Eran as 1 O e 4 minutos da 
noi te ~ clencle aque l intre unha in-
111 11sa mancha escomenzaría a 
inundar o mar de Bretaña: era a 
mar a n gra. O petróleo bruto es
tá esencialmente formado por hi
clrocarburos que poden comportar 
un nt'.1111ero máis ou menos eleva
do de átomos de carbono . Unha 
fracción reduc ida e variable des-

MI LLE IROS DE BRETONS INTENTARON SALVAR O SEU MEDIO DE VIDA. 

PORTSAL: UNHA GRANDISIMA «MANCHA DE CHOCOLATE» A BEIRA DA PORTA. 

t es pertenecerá ao grupo dos aro
m áticos - é decir, á família do 
benceno - o cal contribuirá á to
sic idade do pet1·óleo , espallado 
polo mar. E mesmamente as cha
madas sustancias marxinais (xo
fre, metais pesados tan tósicos 
coma o niquei, o vanadium , etc.) 

ntrarán tamén na súa composi
ción acentuando máis ou menos 
os s us incomenentes ecolóxicos. 

Contra desta, que destruiría a 
vida de milleiros de paxaros en 
moi poucos días - ao alterar a 
capa de aire que os aílla do frío - , 
dispoñeríase a loitar o Goberno 
francés ao poñer en práctica o 
Pian Polmar. Nun principio, inten
t aríase arrodear a mancha ·cunha 
p resa flotante . Ante ·o fracaso 
deste intento - a presa rachou 
coa treboada - buscaríase lo
calizar as manchas pra seren tra
tadas con - a eterna solución -
deterxentes. Ou , como diferencia
ban os especialistas do lnstitut 
Françaís du Pétro/e (1 FP), con dis
persantes. Tratábase únicamente 
dunha apreciación lingi.iística, 
porque se ben os dispersantes 
son menos tósicos que os propios 
deterxentes, provocan na auga 
- según o propio lnstítut Scíenti
fique et Techníque des Peches 
Maritimes», dependente da Mari
na Mercante francesa - a disolu
ción na auga de .certos com
rioñantes tósicos do petróleo tales 
coma o benceno , tolueno e xileno , 
enormemente peligrosos prá fau
na marina. Pro, así e todo, e a pe
sares do enfrentamento entre o 
IFP e o ISTPM, o primeiro con 
queriu levar á práctica o proiecto 
dos diso/ventes baixo a escusa de 
que «se son eficaces estase pri
vando dun medio de verifica/o». E 
tamén cabe a posibilidade de que 
señan utilizados absorventes cou
/ants que , coma a tiza , precipiten a 
marea negra ao fondo do mar pra 
dañar o menos posible a tempada 
tu rfstica, a cambeo de destruir a 
vida submarina. 

Polo de pronto, o único que se 
conqueriu foi convertir a marea 
nunha enorme mancha achocola
tada pola m istu ra que os disper
sai 1tes provocaron - dun 70 e un 

30 por cen respectivamente - de 
auga e petróleo, que hoxe baña as 
costas bretonas. 

A ECONOMIA 
A PIQUE 

«35 especies foron_ tocadas po
la marea do <<Amoco)> - afirmaba 
o ornitólogo Jean Yves Mon
nat -. Os máis tocados son preci
samente aquelas que se ven dis
minuir sobre todo dende hai 30 
anos, porque son moi sensibles á 
contaminaci6m). · 

Na estensa zona afectada e sa
bor dunhas 50 pra ias recollerían 
se mi lleiros de aves e de peixes 
mortos. Deste xeito, agora pénsa
se que poden aparecer dúas con ·
secuencias inmediatas:a esterili
zación do fondo marino e a inevi 
table perda da tempada turística . 

No tocante ao cultivo de algas, 
por exemplo, témese que este ano 
a súa recolleita se vexa seriamen
te cqmprometida a.o longo dos 
1 50 kms. de costa na que se· con
centra o 85 por cen da produc
ción de todo o Estado, e que rê
portaría arredor dos 100 millóns 
de francos. Varias fábricas de t ra
tamento de algas xa pecharon e 
pensan realizar o abastecemento 
de América. 

Nas costas afectadas recollé 
ronse o ano pasado pescado cun 
valor de 48.200 fr:a-ncos por pes
cador, e actualmente práctica
mente todos están en paro e os 
que saíron non puideron vender o 
recollido. Nalgunhas zonas as os
tras víronse totalmente arrasadas 
(calcúlanse as perdas de mesmo 
despois da marea en 1 O millóns 
de francos). unha grande parte ~ 
da producción de crustáceos e 
prácticamente toda a recolleita de 
mexilóns considérase perdida. A 
tempada turística xa non concede 
espranzas a ninguén, e inclusive 
no campo algúns animales intosi
cáronse coa auga. 

E calcúlase que a situación do 
mar se perpetuará durante varias 
anos. Aíndã é hox.e o día en que, 
logo de 1 O anos, non están recu
peradas as zonas afectadas pola 
marea negra que no 1 967 provo
cóu o Torrey Canyon. todo un pre
cedent e. 
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O PATRIMONIO ECLESIASTICO 
A «riqueza » da Eirexa galega parece real: te

rras destrales, fincas urbanc;1,, grandes colexios, 
con tas bancarias ... ¿Qué .productividade revirte 
sobre o pobo? ¿COMO XUSTIFICAR A INEFICAZ 
ADMINISTRACION E A - IMPRODUCTIVIDADE 
NUN PAIS . DE TAN ACUSADO INDICE DE E~l
GRANTES? 

Os crentes cristiano.s matinan cómo pode le-
xi timarse a pérmanencia de «servidumes» ~·con6-
micas no ~eo dunha Eirexa q.ue deber{a s~t., sem
pre can.le de. liberaci(nil. C6mo. podel'.1 decirse her
deiros dos ap6stoles _e dos pr'imeiros cristianos 
uns grupos nos que somente esiste incomunica
ción de bens, diferencias de clase, apego ó pr:o
piedade. Os cristianos galegos sofren unha si
tuación «irracional e anti.cristiana» eñ moitos as
pectos da eirexa inst.ituci6n. ¿Cando empezan 
un cambeo real distinto dos formalismo das hó
miHas episcopais? 

«O tesouro artfstico e histórico acugufado 
pola Eirexa é-do pobo e tén de estar qo seu servi
do» . 

A Eirexa Católica recolleu no Cód igo canónico 
de 19 17 a normativa sobre os bens materiais. A 
Parte sesta do Libro 111 do Código ec les iásti co é un
ha mostra inte resa nte da ideoloxía feudolibera l do 
cato licismo roma no dos anos . 20 . O canon 1 .495 
determina: 

«A Eirexa Católica e a Sé Apostólica teñen de-
reito, lib re e independen temente de toda autoridade 
civil, de adquirir, reter e administrar os bens tempo
ral$ comenentes prá consecución dos seus fin s». 

O mesmo dereito- corresponde ás --e irexas locais 
e ás pe rsonas xuríd icas con esistencia legal, dere ito 
a exerce r dacordo coas normas can ór:i icas. Unha 
importante pa rcela dos bei::i s eclesiásticos acugula
dos pola Eirexa e que constit (1en un patrimon io po
deroso, son os çhamados bens preciosos por razón 
da historia ou arte . 

A normativa âdministrativa da Eirexa é cent ra
li sta. · En cada diócese son os bispos os supremos 
reg uladores e responsabies d9 administración . A 
secular sensibilidade. da Eirexa rom ana pola arte 
amósa se na supeditac ión das transacións dos bens 
ec lesiás ti cos á Santa Sé, çando estes son precio
sos, e asem ade cando se está a tratar de altas can
t.idades ben en diñeiro, ben en outras propiedades 
inmobles (canon 1.532). 

O Código respetaba formas administrativas 
co ma os foros (C. 1542) e a lexitim idade de ofren
das feuda is, desmos, etc . (C. 1502}. Tan arcaizante 
mentalidade tende a desaparecer na Eirexa . O Vati 
ca no 11 remodelou tal mentalidade; un efecto é a 
normativa do documento ECCLESIAE SANCTAE 
na que as intervencións .das CONFERENCIAS.EPIS
COPALES a nível de Estados poden chegar a dar 
disposic ións en favor dalgunhas obras comúns. 
Históricamente , as normas do Código eran sensi
blemente modificadas polos CONCORDATOS. Os 
art iculados concordatarios están cheos de datos e 
regulacións económicas. 

A Acumulac'ión de bens pola Eirexa téh unha 
longa hi~toria. Xa no chamado edicto de Milán 

historias de esm~gados 

FRANCISCO CARBALLO 

(313} e nbs posteriores de aplicación por Lic inio e 
Constant i_no , se fala da devolud ón á 'Eirexa de bens 
que se lle.·arrebataran .. N-a .Edade- Media deuse a 
«feudalización» .da Eirexa ; resto de tal ac ulturación 
foi un patrimonio estenso . __ En Galic ia , e a fins do 
An t igo Réxime , a Eirexa era dalgunha m aneira po
sesora do 52% das te rras p roductivas do país. A Ei 
rexa romana _t raspasou -a ouro .e reservas ba nca ri as 
pçi rte da sl.1a riqueza · en terras ca ndo t ivo que irse 
desprendendo dest as. A DESAMORTI ZACION do 
XIX emprobreceu se nsiblem ente á Eirexa española; 
per~ os inmediatos conv.enios coa Santã Sé e o 

-concordato de 1851 permitíronlle á Eirexa unha
lenta recuperación do seu patrimonio. Este fora fun
damentalmente rural a. nível de Eirexas episcopais e 
monacais; e urbano prás comunidades de frades e 
de «relixiosos/as postridentinos. Na etapa 1851 -
19 7 7 a riqueza patrimonial da Igrexa española fún 
dase no presuposto estatal ao seu favor, nunha len
ta e asei/ante acumulación bancaria, e, sabor de to 
do, en estructuras de poder con funcións ideolóxi
cas e de presión socio-política. Hoxe a Eirexa es
pañola é dona dun patrimonio «inca!cu!able>>, pero 
carente de «liquidez». 

O patrimonio da Eirexa galega é igualm ente· 
«incalculable»; inútil achegarse a calquera da;; cu
rias pra conquerir unha relación esacta da realidade 
económ ica. Algunhas, como a de Vigo, andan na 
percura dunha economía ben conocida e dirixida. 
Catro apartados contribúen ao patrimonio g l;bal 
das Eirexas diocesanas: 

a.-As aportacións dos fideles. Son moi limita
das, aínda que eri ct::rtas parroquias galegas quedan 
restos de «estorsi6ns» feudais por parte dos abades 
aos fideles. Tales son· certas constribucións en es
pecie, ovos pascuais, cargos ao «respo.,nso>>; etc . 

b.-Rendas de bens de diversa esplotación e 
de productividade ao servicio da diócese ou somen
te de «entes» xurídicos menores. Eses bens esisten, 
pero: ou están mal esplotados, ou no.n s0.n renda
bles. , Na diócese ,de Ourense houbo un int~nto de 

PROHIBIDO 
IR DE PE 

reunir os «destrais>> de diversas parroquias pra unha 
esplotación moderna. Aos poucos anos do intGnto , 
a s0ciedade foi disolta-«episcopalmente» e quedan 
algúns en esplotación pero baixo o poder omnímo
do do bispo. Célebres son tamén outros intentos in
dustriais de granxas, etc. na mesma diócese. Todo 
aínda embrionario. 

Neste apartado inc lúense os bens PR ECIO
SOS dos que a Igrexa galega é rica. Bens art fst icos: 
imaxes, xoias, templos , etc. Bens históricos: docu 
mentos de arquivo numerosos, moi antergos e de 
toda caste. Vale prá Eirexa galega a aprec iación do 
actual «Ministro de Finanzas» da Conferencia epis
copal española , don Bernardo Herráez : 

O patrimonio artístico histórico e de valor incal
culab!e, pero somente xenera obrigas á Eirexa, sin 
reportar/le benefícios. A E/REXA TENO EN D EPO
SITO, AO SERV/C/O DO POBO, PRA FINA LIDA 
DES CULTURAIS E ART/ST/CAS. A E/REXA NON E 
LIBRE EN DISPOÑER DEL, NIN E CAPAZ DE PRO
TEXELO DEBIDAMENTE. PERO TAMPOUCO O 
ESTADO E MELLÔR PROTECTOR E GARDA D O 
MESMO ». 

Aqu í radica un dos eidos de m áis abusos, de 
máis atropellos e de m áis urxente remedio. Cregos 
hai que venden - ilega lmente - bens preciosos. 
Hai roubos, hai desconocemento deica a barbarie. 
Conozo unha parroquia na que o abade fixo enter,rar 
numerosas estatuas de antiguedade notable. El 
desconocía totalmente a «precíosidade» de tales 
0bxetos. Pódese escavar pra ver canto queda aínda 
sin comer po los chaos acedos. Os documentos das 

· parroqu ias amoreadas en diferentes locáis están 
moitos a apodrecer; cregos e vec iños síntense ás 
veces desconfi ados de ce rtas soluc ións progresiE¡tas 
que ll es piden o traslado aos museos dos documen-• 
tos parroquiais. Solucións que non aseguran dabon
do a conservación e disposición pra «goce, satis
facc ión e af irmación da ident idade de cada bisbarra 
e lugarn. 

c.-Abondoso é tamé n en Galic ia o sector de 
legados e fundacións p(as; maioritariam en te pra or
fos, prá educación dos nenos e pra asistenc ia hosp i
talaria. A re ndabi lidade destes bens e tamén esca
sa. 

d.-Por úl timo, o presuposto do Estado . A lgo 
má is do 5D% dos cregos rec iben unha paga men
sua l da mesa do Estado. Este ano o presuposto es
tat al pra todo o c lero e culto do Estado españo l qu e 
parti c ipa nesta prebenda · é de 6 .1 78 millóns de 
ptas. Hai uns 24.000 cregos en nómina pra os que 
tamén funciona a Seguridade Social ordinaria. O 
resto dos cregos, especialmente os que pertenecen 
á comunidades reli xiosas e asimiladas, teñen sala
rios de profesións civís ou viven a costa da «mensa 
Communis» da sua comunidade. Veñen a recibir os 
cregos «con paga estatal» 1 5.000 ptas. mensuais. 

Esta entrada é a máis importante na «liquidez» 
real da Eirexa cató!ica . Os camiños de busca dou
tras sol·ucións máis satisfactorias parece tenden ca-

' ra-a fórmula <<tipo alemán» dun recargo na contribu
ción, das personas físicas en favor de cada «eirexa». 
Recargo que, parece, sería vo/untaria, transitaria e 
pouco gravoso. 

Por X. MARIN 



O MUNDO 

EUROPA: AS 
NACIONS NEGADAS 

A formación dos grandes estados modernos da Europa Occidental da
cordo cos intereses comerciais e políticos das clases dominantes, trouxo consigo 
o asoballamento, a represión e a mutilación de pobos definidos que, hoxe, baixo 
«Estados democráticos» siguen a sofrir a mesma opresión que os mantén -que 
nos mantén - en situacións de subdesenrolo económico, de anormalidade 
política e cultural, de colonialismo, das épocas absolutistas. Baixo de leis 
«democráticas», en definitiva, sfguese a perseguir e reprimir os dereitos nacionáis 
de moitos pobos europeas. 

Hoxendía, todos estes pobos pasan por unha ~tapa de afirmación 
política. coa esistencia en todos eles de movementos de liberación, tras dun 
proceso de definición popular e progresista, cuia práctica antiimperialista fai 
acochar a espranza dunha Europa real de pobos ceibes e homes ceibes. 

Pra conocer e divulgar a realidade económica, polít]ca e cultural dos 
pobos colonizados e asoballados de Europa, aparte dos do Estado Español, 
recollemos os aspectos máis significativos dos mesmos. 

BRETAÑA 

Con máis de tres millóns de habi
tantes e trinta e catro mil Km 2 de 

abondantes xacementos de ferro, 
caolfn, titanio e plomo; matarias pri
mas que son tranStormadas fora da 
nación. 

Frente de Liberación da Bretaña 
(FLB), que preconiza a loita armada 
pero non tén unha ideoloxía defini
da nin un programa político, conta 
coa axuda do IRA. 

KERNOW (Corn1,.1alle1) :-

A Bretaña tén un dos índices de 
emigración máis alto do Estado 
Francés. No período comprendido 
entre 1952-62 houbo 200 mil emi
grantes, que xeralmente van ocupar 
os piores postos de traballo noutros 
lugares do Estado, principalmente 
na rexión parisina. 

En Bretaña, o nacionalismo mó- , 
vese no eido do socialismo huma
nista, e teñen un gran peso os parti
dos estatalistas, tanto de esquerdas 
como de dereitas. Os feixistas 
bretóns son claramente francesistas 

Conta, polo menos, con oito par
tidos polfticos propios. Algúns deles 
son claramente autonomistas, ou 
sei"la rexlonalistas, como o MOB 
(Movemento pola Reoonstrucción 
d Bretaña), e outros máis clara
m nte nacionalistas, coma a Unión 
D mocrética Bretona (UDB), xurdi
da á squerda do MOB, claramente 
federalista e que mantén alianzas 

min iro t n import nela dados os co Partido Laborista de Escocia. O 

OS MOZOS NACIONALISTAS GALESES RECLAMAN A UBERTADE DA SUA PATRIA DU· 
RANTE A CORONACION DO «PRINCIPE DE GALES» 

e non bretonistas, ficando somente 
un cativo grupo de herdeiros espiri
tuais do colaboracionismo nazi, cla
ramente anelados nun idealismo ra
cional celtista. A mediana e peque-
na burguesía están afrancesadas e 
ocupan postos na administración 
parislna. Non esiste gran burguesía; 
a clase obreira é feble e milita maio
ritariamente nos partidos e sindica
tos franceses da esqÚerda. Por ou
tra banda, a grande masa labrega, 
mariñeira e de pequenos comer
ciantes móvese ainda no esponta
neísmo e no economicismo, sin cla
ros vencellamentos co movemento 
nacionalista bretón. 

O papel coloniaJ de Bretaña é 
claro dentro do Estado francés. 

OCCITANIA 
Cunha estensión de 196 mil kiló

metros cuadrados, conta cunha po
boación superior aos once millóns 
de habitantes, dos que o 1 0% se 
presan na su lingoa, o occitano. 

Occitania e unha das nacións 
máis esplotadas e desnacionaliza
das, de xeito que a perda da propia 
concencia nacional foi unha das 
máis claras consecuencias do colo
nialismo francés. 

A nível económico, tén importan
cia a agricultura, destacando os 
enormes cultivos de viño e de fru
tais. Este sector ocupa ao 22% da 
poboación activa. A lndustria, prin
cipalmente testil, alimentación, ce
mento e construcción aeronáutica, 
xunto coa forte minería (ouro, plata) 
ocupa ao 33% da poboación, na
mentras que o sector servicios em
prega ao 45%. 

Os movementos nacionalistas 
occitanos teñen unha base especffi
camente intelectual. En 1959 cons
tituíuse un partido confuso, pero 
combativo, que foi o Partido Nacio
nalista Ocêitano. O intelectualismo 
culturalista conformou a denomina
da COEA (Comité Occitano de Estu
do e Acción), dirixido por Robert La
font e que morreu en 1971 pesie á 
sua frenética actividade cwltural. 
Xurde, entón, «Lotta Occitana», que 
defende a descolonización total oc
citana coma loita mundial contra do 

imperialismo. Curiosamente, o Par
tido Nacionalista Occitano está 
evolucionando cara posturas leni
nistas. Téñense dado fortes loitas 
labregas dirixidas por «Lotta Occita
na», sendo a primeira delas a mani
festación de protesta pola transfor
mación en base militar de 17 mil 
hectáreas ocupadas por 123 em
presas agrícolas, que levóu á des
trucción dun patrimonio ovino de 
23 mil cabezas. A forte represión da 
policía francesa encontra do movi
miento occitano faise especialmen
te evidente. 

IRLANDA 
Con máis -de seis millóns de ha

bitantes, dos cales somente unha 
pequena parte fala o gaélico. Leva_ 
máis de trescentos anos loitando 
contra do neocolonialismo inglés. 
Xa en 1.791 se fundou un move
mento republicano pra conquerir 
unha república democrática indepe
dente. lnda en 1841, contando Ir
landa con oito millóns de habitan
tes, a meirande parte deles seguían 
a falar gaélico. Dende 1846 a 
1851, emigraron un millón de per
sonas, e outro millón e medio mo
rreron de fame e miseria. En 191 6, 
os movementos republicanos e pro
letarios uníanse pra proclamaren 
pola forza unha República irlandesa 
independente, sendo dazaseis dos 

· seus direxentes executados, entre 
eles o héroe nacional James Con
nolly. lnda así, en nadal de 1918, o 
pobo irlandés proclama a República 
pola súa conta, establecendo un 
parlamento democrático en Xaneiro 
cle 1 919. Inglaterra declara á Repú
blica ilegal, lanzando unha agresión 
violenta contra Irlanda, valente

mente defendida polo exército Re-. 
publicano Irlandés. O Parlamento 
de Westminster preparou unha Lei 
de Goberno de Irlanda que dividía a 
nación en dous Estados; que se fixo 
realidade en 1921-22. Vinteseis 
condados convertíronse nun estado 
independente de tipo neocolonial, 

CORSEGA- , 
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dominado social, económica ec 
turalmente por Inglaterra (a iria 
de Dublín). Cos seis condados r 
t~ntes, maniobrandô co sector 
glosaxón e protestante, formou 
unha província dependente de 1 

glaterra, O Ulster, de maneira q 
os republicanos nacionalistas n 
foran máis que un tercio da pob 
ción. 

Dende entón, o Goberno Inglés 
o de Dublín, utilizan todo tipo 
leis represivas contra os republi 
nos nacionalistas, coordinando 
suas accións policiais e patrull 
militares nas rexións fronteiriza~, 
mantendo centos de prisioneir 
políticos en condicións infrahum 
nas. . 

O desemprego é hoxe o máis. 
to de Europa. O 5% da poboac. 
pasee o 70% da riqueza. O v 
IRA irlandés tén hoxe varias ponl 
unhas de tipo armado e outras 
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sas. O problema irlandés é un 
blema de colonialismo ao vello 

tilo no norte e novo estilo no sur. 
n século, pesie ás medidas coofi
listas da Irlanda de Dublín, o 
élico quedou reducido a un 5% 

poboación. Claro exemplo do 
e dan de sí as políticas cooficia
tas, inda máis nun contesto colo
al. 

nivel económico, Irlanda é 
embro do Mercado Común Euro-

agricultura atrasada de 
equenas esplotacións, con algo de 
ndeiría, especialmente bovina , e 

nha industria raquítica e pouco 
volucionada. A competencia britá
ica, polo tratado de tibre-cambio 
ritánico-irlándés, no _interior do 
aís é brutal sabor de todo a nível 
dustria l. A balanza de pagos subiu 
n 1976 dos 600 millóns de dóla-
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CORCEGA 
Asoballada polo Estado francés, o 

máis significativo que se pode decir 
dela, é que, sendo, en 1885, 280 
mil corsos, son hoxe 11 O mil no in
terior, cantidade similar aos habi
tantes de orixen estranxeiro que do- · 
minan a economfa, acadando o 
90% da producción global agrícola. 
E unha clara colonia de poboamen
to. 

Conta cun partido autonomista 
radical encabezado polo Doctor Si
meoni, e outro claramente indepen
dentista, que é o FLNC. 

CERDEÑA 

«POR UN POSTO DE TRABALLO NA BRETAÑA». A UDB NA RUA 

Cunha poboación de millón e 
medio de habitantes, o seu idioma 
nacional, falado polo 85% da po
boación, é o sardo. Está oprimida 
polo Estado italiano, que a conside
ra rexión autónoma. A primeiros de 
século formouse o «Partido Sardo 
de Acción>>, froito de moitas corren
tes e que hoxe está dividido. Dentro 
del naceu a corrente independentis
ta de Antonio Simón Mossa, morto 
no 71 , xurdida a rafz da ineficacia 
da autonomía. Conta con move
mentos sindicalistas coma ARPAS, . 
ademáis de estarse consolidando 
unha central sindical sarda. O 
«Fronte Nassionale de Liberassione 
de Sardigna», aglutina a movemen
tos independentistas clandestinos 
de tipo católico, socializante, fren
tista, que defende a loita armada 
contra do imperialismo mundial. 

res, e as esportacións somente co
bren o 85% das importancións. 

ESCOCIA 
Con arredor de cinco millóns e 

medio de habitantes, mantén a sua 
lingua nacional, o gaélico escocés, 
nun estado de deterioro e cuantita
tivamente moi reducido, falado polo 
dous por cen da poboación. ' 

Escocia foi integrada en Inglate
rra en 1 707 («Act of Unian») e den
de entón, e paralelamente á coloni
zación económica, o grau de colo
nización cultural foi medrando deica 
chegar á situación actual, da- cal a 
situación do idioma é unha boa 
mostra. 

A -nivel económico, tén importan
cia a mineiría, sabor de todo o 
carbón, qu_e empeza a ser ésplotado 
no século XVI. No XVlll xurde unha 
importante industria metalúrxica 
que daba emprego a cen mil ho
mes, cun alto desenrolo. Contribuíu 
ao desenrolo da revolución indus
t ria l cunha importante banca e in
dustria naval. 
O caso escocés é ún dos máis cla
ros exemp los de colonización 
económ ica. A gran burguesía esco
cesa, únicamente devota do· benefi
cio , virouse de costas prá sua pa
t ria. Escocia é un exemplo, asimes
mo, de desenrolo capitalista contra
Ll ictorio e desordenado, cunha alta 
tasa de desemprego ( 10% en 1971) 
e cun alto índice de emigración (de 
1960-68 emigraron 200 mil esco
ceses) , que en determinadas épo
cas foi masiva especialmente cara 
Estados Unidos. A economía esco
cesa é unha economía dependente 
e desartellada. sin infraestructura, 
nin o ordenamento abondo dos sec- , 
tares productivos, así coma fortes 
desiquilibrios territoriais. 

A poboación activa repártese do 
seguinte xeito: Agricultura 10%, ln
dustria 34% e Servicios 56%. 

Os descobrimentos petrolíferos 
recéns no Mar do Norte, cunha pro
ducción de 400 mil barricas decote 
permitirían o autofornecemento e 
mesmo a esportación; nembargan
tes, o capital monopolista británico 
viu nos xacementos a táboa de sal
vación que permitira devolver o sal
do favorable á balanza de pagos. 

Dende 1934, Fscocia óonta cun 
Partido Nacionalista Escocés que é 
hoxe, polo número de afiliados, o 
maior partido político do país, cun 
ascenso electoral crecente, inda 
que o sistema electoral. baseado 
nos colexias uninominais, ademáis 
das manipulacións da opinión públi-

ca por mor dos medias de comuni
cación, e as grandes promesas dos 
partidos estatais, fagan que o SNP 
non saque o número de diputados 
en correlación co número de votos. 
O modelo do SNP é o da socialde
mocracia escandinava. Defende a 
independencia de Escocia dentro do 
marco da «Commonwealt». En can
to á língua nacional, a posición do 
SNP é puramente culturalista e ar
queoloxista: protexer o gaélico pero 
o idioma oficial será o inglés, como 
·en USA ou Australia. A adhesión ao 
SNP vén das clases medias e dal
gún sector obreiro. De todas manei
ras, o nacionalismo máis radical es
tá empezando a perfilarse en move
mentos de opinión como <ffhe Scot
tish Patriots» e «The 1 320 Club», in
da sendo asociacións claramente 
intelectualistas e profesionáis. O 
APG («Army of Provisional Gover
nament»), organización paramilitar 
de contido socialista, tenta liberar a 
Escocia non somente dos ingleses 
senón tamén do capitalismo. Esiste 
o Partido Laboralista de Estocia, 
cu ia alternativa é actuar con méto
dos electorais e estraelectorais, po
lo que persigue un acordd orgánico 
co APG , tomando o modelo irlandés 
do Sinn Fein-1 RA. O Workers Party 
of Scotland (m-1) é t,1n partido 
maoísta que está a promocionar 
unha especie de Asamblea Escoce
sa~ ao xeito de Parlamento non ofi
cial. 

GALES 

tantes. O seu idioma, o galés, fálao 
o 30% da poboación, asistindo moi
tas asociacións en defensa da lín
gua, da cultura e da economía na
cionais. 

O carácter colonial de Gales está 
marcado precisamente por fenóme
nos como o desartellamento da súa 
economfa, a espoliación dos seus 
recursos hidráulicos, a esportación 
de man de obra, a falta dunha bur
guesía nacional, etc. Esto esplica o 
carácter combativo do seu naciona
lismo, inda que lle falte introducción 
dentro dunha clase obreira reprodu
cida por unha industrialización clara 
e decididamente vencellada a 
proiectos anglófilos, coa falta de 
perspectiva claramente socialista. 

Os sectores sociais de Gales 
agrúpanse ideolóxicamente nun es
pectro que vai dende o separatismo 
desesperado hasta un levián auto
nomismo. O Partido Nacionalista 
Galés «Plaid Cymru» é o de maior 
implantación e tradición. O «Plaid 
Cymru» está pola independencia 
política nacional no ámbito da 
«Commonwealth». A esc:¡uerda do 
«Plaid Cymrw> esisten movementos 
que defenden a necesidade da re
sistencia armada, como o «Exército 
de Gales Libre>), aliado co IRA irlan
dés. A percura dunha definición cla
ramente socialista e independentis
ta están, dende 1970, a nacer gru
pos como º' «Partido Republicano 
Galés» ou o «Gales Roxo» («Cymru 
Goch») encamiñados a non deixar 
absorber o nacionalismo polo siste-

Conta· con tres millóns de habi- ma. 
«¿A ONDE NOS LEVA ISTE FATO? SARDOS, ABIHDE OS OLLOS. 
POR UNHA CERDEÑA CEIBE». CONTRA O IMPERIALISMO ITALIAN DE TODA CASTE. 

FRIUL 
Con perto do millón de habitan

tes, forma parte do Estado italiano, 
do que é rexión autónoma, e conta 
cunha ling0a nacional, o friulano, 
falado polo 70% da poboación. O 
movemento político nace en 1966 
co nome de Movemento Friulf, en
cetando unha campaña contra da 
sua espoliación económica. E un 
movemento falto de contido ideoló
xico preciso. 

FRISIA 
Con- dous mil lóns de habitantes, 

a sua lingoa nacional é o fri són, fa 
lado polo 20% da poboación. 
1.250.000 habitantes pertenecen 
ao Estado Holandés, 749.000 ao 
alemán e 1.000 ao danés. A reivin
dicación nacional tén un carácter 
cultural , aparecendo o seu carácter 
máis político na parte holandesa. En 
1965 creouse o «Partido Naciona
lista Frisón», .democrático e federa
lista. Hai algunha tendencia nacio
nalista e comunista. O desemprego, 
a emigración, a crise da agricultura, 
a colonización industrial e a perda 
da identirlade, da idea da sua situa
ción colonial. · 

, 
A ÚE· SUN ANDENDE UNtJ FATU 'E S' ATERU ? 

• 

SARDOS, ABBERIDE SOS OJOS 

¡ PRO SA SARDIGÑA 
r 

LIBERA 
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O ENMARQUE POLITI O 
DA REFORMA UNIVE.RSITARIA 

A universidade, o mesmo que o resto do ensino, vaise 
modificando e adaptando aos cambeos polftico-económi
cos que ao longo da histeria teñen lugar en todos os paí
ses. O verdadeiro significado destes cambeos é amoldar 
o Sistema educativo ás necesidades que o Sistema 
,conómico socia l precisa on cada intre. pra diste xeito 

«reproducir a ldeoloxfa d s clases dominantes, e a forza 
de traballo co grao de cualificación quft o sistema precl
s,w, o r ntlzando así a reprodución do mesmo. 

No ano 1970, ano no que se pub li ca a Lei Xeral de 
Educación, asis1imos ao intento de axustar o ensino e a 
Universidade ás necesidades do Sistema Económico-So
cial spañol, que se concretaban na necesidade de técni
cos de orau medio pra que unha certa formación e espe
cialización, dirixiran un proceso productivo máis tecnifica
rlo e complexo cada día , como corresponde á etapa do 
chamado Capitalismo Monopolista. Esta é pois a etapa 
n que se implantan os dous Ciclos Universita~ios; o pri
meiro de 3 anos de duración, remataba co tfduo de Diplo
m do. e o s gundo, con cinco cursos. remataba co tíduc;i 
el Lic nci do. 

E 1 ·m1é11 a época na que se implanta a selectividade, 
doíendtda a ultranza no nome da non masificación da 
Unive1sídade, ndo o que realmente acocha son uns cri 
terios clas1st· s rle seleción, xa que o sistema de enfrentar 
11unlw mesrn proba, n d científica nin racional, por cer
to , , e tucl ru1t s n moi diferen los condicións e de moi di
f oron trs ct•ntros. 11111 di tale lmente que ca lquer outro 
cr i 1 •ri qu0 non fn o elo padriños s en argase de dar
¡¡• o PA": . 

' ¿ C'Jll 

Pr n , nacl n li tas g legas, non caibe nlngunha 
h'.lbidcJ d qu o 1 nor m político, tanto a nivel de Esta

do como a niv 1 G 1 go no que temos que encadrar a Re
form Universit ria. da que o nomeamento do Rector é 
som nte unha parte, responde a un modelo de 
democracia burguesa, onde o xogo pari mentario tén co
mo misión fundamental lexitimar aquelas alternativas 
socio-polític s que. dalgún xeito. non tenten máis que ra
cionalizar o Sistema Capitalista , na que o mesmo está in
merso. Non se trata, xa que logo. de levar a cabo cam
IJ os estructurais profundos. senón somente de racionali
zación capitalista. SI é claro que a Reforma Universitaria 
es tá encadrada dentro da Reforma Política do actual Go
berno Suárez tenta levar adiante, realidade que no caso 
das distintas nacións que compoñen o Estado Español, se 
enmascara dentro do Estatutos de Autonomia, que non 
significan máis que descentralización burocrótica e ad
ministrativa, eso será no mellor dos casos o que a Uni
v rsid de Galega acadará a traverso da súa Autonomía, 
tal e como stá pr visto na Reforma Universitaria. Xa 
que si non se trata, no primeiro caso. de implantar órga
nos de poder polftico propios. con capacidade, por supos
to. de lexislar. e ecutar e en definitiva gobernar, tampou
co se v i tratar no segundo de planificar, executar nin 
tan siquera el borar unha polftica educativa propia. Así 
que no mesmo qu no ca o da Autonomfa política, a Au
tonomí Universi t ria daranos: 

1.0 Unha chea de organismos, esa sf. máis democrá
ticos formalmente, pero que terán que respetar certas re
glas de ogo. diferencias de estamentos, diferente peso 
específico dos mesmos. e nula capacidade executiva, asf, 
e máis no nome da Unidad de la patria, teremos que con
sentir que a Universidade de Madrid ou a de Barcelona, 
poñamos por caso. sig n recibindo proporcionalmente 
máis cartos que a Galega . 

2.0 Os plans de estudos, unha vez elaborados aquf, 
terán de recibir o visto bon do Ministerio, como si dunha 
censura previa se tratase. 

3.º Permitirase que certas entidades privadas, conta
das no caso de Galicia , pobre colonia, financien a cons
trucción e funcionamento de certos Colexias. Escolas e 
mesmo Facultades, que, dado o seu carácter privado, esi-

Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) 
Unión de Traballdores do ' Ensino de Galicia (UTE:G- ING) 

xirán altos precios polos seus serv1c1os, chegándose , 
mesmo no nome da libertad de enseñanza, a elaborar 
plans de estudos máis acordes cos gustos dos seus Me
cenas. 

4 .0 No nome da autonomía universitaria , imos dis
poñer cando menos de duas categorías ·de profesores: os 
Estatais ou Funcionarias e os autónomos ou contratados, 
auténtico atentado ao Corpo Unico de Ensinantes. 

5. 0 A implantación do bilinguísmo permitirá que a no
sa lingua se use con obxetivos moi diferentes que a con-
secuc ión da sua normalización. · 

Proba das nosas anteriores afirmacións. son as decla
racións feitas á prensa polo Sr. González Seara (28-4-
78) : 

« ... Se trata de conseguir una Universidad con un ní
vel grande de Autonomía v descentrálizacióm>. 
· « ... En esta situación de Autonomía, las Universida
des deben tener una cierta capacidad para adscrfbir el 
profesorado. En principio, se puede pensar en la compati
bilización de dos sistemas: un cuerpo general elegido por 
oposición v la contratación libre de profesores>>. 

« ... El bilingiiismo no planteará problemas en la Uni
versidad, siempre habrá la posibilidad de impartir las cla
ses en caste/lano v en cualquier otrc idioma, el catalán, el 
vasco, el gal/ego ... >>. 

«Me parece que, dado que va a haber Autonomfa, 
puede haber Universidades privadas. Si la /glesia tiene di
nero para construir una Universidad, lo podrá tener cual
quier tipo de institución, como puede ser la lnstitución li
bre de Enseñanza>J. 

Esta Reforma Universitaria , ao parecer , non vai ato
par grande resistencia nin nos grupos de dereitas (AP, 
UCD). nin nos grupos tradicionalmente chamados de es
querdas; de novo a nota discordante será patrocinada po
los grupos e sindicatos nacionalistas. Que si estes grupos 
e sindicatos son utópicos, fascistas e mesmo esquiroles. 
como así os denominan tanto a dereita como a esquerda 
españolista, é algo que somente a Histeria de Galicia po
derá xuzgar, e o que sf é un feito, é que moi sospeitosa-

mente aglutinan contra deles mesmo aos chamados in
dependentes. 

Está claro pra nós que non haberá auténtica Reforma 
Universitaria, como non haberá auténtica Reforma políti
ca, máis que cando as clases populares galegas, organi
zadas nas auténticas alternativ·as nacional istas, conquiran 
o poder político que permita implantar no Ensino Organos 
Educativõs de planificación, xestión e contrai auténtica
mente galegos. Pero tamén é certo que a defensa e loit.a 
por un programa, como o presentado pola organizac)ón 
estudantil nacionalista (ERGA). e máis o Sindicato nacio
nalista de Ensinantes (UJEG) na coiuntura actua l, na que 
se está a falar somente. da elecc1ón democrática dun Rec
tor, supón un avance no camiño dunha Universidade g'a
lega capaz de servir os intereses do noso pobo, capaz de 
formar profesionais que peidan enfrentarse e interpretar a 
situación colonial á que está sometida Galicia. E pois un
ha alternativa coerente cara a 'conquerir unha Un iversida
de Galega, Democrática, Popular e Científica . 

Por todo o devandito, na nosa alternativa non se ten 
ta tanto lexitimar un proceso constituinte, cuia única f ina
lidade seña a eleceión do Rector. namentras quedan sin 
implantación e mesmo transformación real os Claustros 
de Profesores, as Xuntas de Facultada e de Universidade , 
así como calquera organismo de goberno da mesma , co
mo democratizar realmente os órganos citados, IJn ico xei 
to de garantizar que o nomeamento do ílector nçrn será 
un mero formalismo demagóxico. A consolidación destes 
órganos de goberno verdadeiramente democráticos será 
o único que poderá demostrar na práctica si é certo que a 
Universidade entrou ou non nunha nova etapa. 

En definitiva, a nosa alternativa tenta levar adiante 
modificacións reais e profundas nas estructuras universi
tarias e non montar un órgano parlamentaria (Claustro 
Constitu inte) que somente serrvrá na práctica para que 
cada grupo ou grupúsculo político actuante na Universi 
daae faga nel gala da sua retórica. A competencia do seu 
Presidente (O Rector), o mesmo que o da Xunta de Ga li
cia, terán o carácter de pre~endas do Goberno Central.' 

- Entre os · puntos fundamentais a destacar no noso 
programa. figura a repulsa á privatización•.do Ensino. en 
calqueira dos tres niveles, xa que pra nós o Ensino é un 
servicio público que, como tal , té.n de ser financiado e 
planificado polo Estado, correndo os implicados no mes
mo cunha parte da sua ·xestión e contrai. Consecuente
mente con ésto. non caiba falar de contrato laboral , dado 
que o ensino nunca debe ser entendido coma <megociC? 
privado>>, senón que, por tratarse dun servicio público que 
presta o Estado. a nosa relación co mesmo será a de fl.tn
cionarios. Defendemos, consecuéntemente con éso. un 
corpo t'.inico de ensinantes. A Xestión Democrática enten
dé.mola como parte do dereito que os estamentos impli
cados teñen a autqorganizarse (claustres, asambleas de 
alumnos ou de personal non docente, étc.). a partir dos 
cales elixirán os seus representantes nos organismos su
periores (Xuntas de Facultada, de Universidade, etc.), nas 
que o feito de ser tripartitas en base á elección democrá
tica dos seus compoñentes dótaos de representatividade 
abondo como pra poder levar adiante a política educativa 
en cada caso concreto. Defendemos un contra! que ga
rantice o rendemento social e educativo dos centros·, por 
parte daquelas institucións sociais implicadas. 

Pra nós, o ensino universitario. o mesmo que . o dos 
outros niveles. terá de ser gratuito; pra conquerilo, com: 
pre toda unha axeitada política de becas, comedores. re
sidencias e mesmo subvencións. xa que sería o único xei
to de garantir o acceso ao mesmo das clases populares 
galegas, hoxe prácticamente ao marxen del. 

A planificación do ensino a nivel galego é pra nós un
ha competencia lrrenunciable, pois é o único xeito de 
adaptar realmente o ensino á nosa realidade, dotalo de 
esprito científico e facer que deixe de cumprir . a tarefa 
que hoxe tén encomendada: A reproducci6n de coloni
zados. 

O carácter de galega que por forza terá a nosa Uni
versidade residirá tamén no feito de.que nela o ensino se
rá en galego, único xeito de conquerir a total normaliza
ción do noso idioma . 

Con estes e outros moitos pl'.lntos, o noso programa · 
tenta dar as directrices básicas pra que, mesmo nun Intre 
como o actual, transformemos a Universidade, facendo 
da mesma unha Universidade Científica. Galega, Popular 
e mesmo Democrática. 
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España 

«Atada 
e -ben atada» · 

MARIA ALONSO 
A longa marcha do debate constitucional encetouse hai xa 

tres semanas na Comisi6n cor:respondente do Congreso. Apenas re
matada a di~cusión á totalidade do Antef>rOiecto, na que_ os grupos 
parlamentartos e representantes de coalicións electorais espuxeron 
as súas razóns pra aprobar ou desaprobar o testo, na Comisión ma
nifestóronse dúas posturas significativas da relación de forzas no 
Parlamento. 19- 1 7 é o resultado de todas as votacións conflictivas. 
Corresponden os 19 votos ás posici6ns· da dereita, UCD e AP. Su
man 17 os diputados socialistas, êomunistas, das minorfa·s vasca e 
catalana, e do grupo misto, encargao de defender as máis progre
sistas formulacións. 

Con todo, o testo constitucio
nal representa un avance en rela
ción coa lexislación anterior e ésta 
é a razón pola cal, quitado en con
tados casos, unha vez rexeitadas 
as en mendas, .a maioría dos dipu
tados aproban o testo proposto. 
Un exemp l€:> clarificador é· o fema 
ela abo lición da Pena de Morte. 
Os ¡)arlamentarios do Partido Co
munista, Partido Socialista, Parti 
do Nacionalista Vasco, minoría 
ca talana e grupo misto defende
r·on a sl'.1a cQnstitucionalización. 
AP e UCD sostiveron que esta 
consti tucionalización non era ne
cesaria, porque supoñería hipote
ca r o futuro cunha postura aboJi
cion ista. Pesie a todo, a Constitu
ción recolleu principias moito me
nos transcendentes ca este da pe
na cle morte, como é o caso da, 
por outra barig necesaria , cláusula 
c!e conciencia dos periodistas. 

Dacordo co xa tradicional re
sultado! a ~nmenda en favor da 
abolición da pena de morte rexei
touse por 19 votos contra 17 . 
Nembargantes, á hora de votar o 
testo do artículo, todos os diputa
clos fixérono a favor. E é que no 
mesmo artículo espresábase a 
prohibición das penas inhumanas 
e clegradantes. E, ¿ cómo amosar
se contrarias á condena das tortu
ras ? 

POLITICA DE CONSENSO 
E ésta unha clave importante 

pra entender o desenrolo dos de
bates. A abstención somente se 
produce cando un grupo conside
ra desacertado o testo que se 
propón - éste é o caso do Partido 

Países Cataláns: 

SociaJista diante da declaración 
de España como Monarquía par
lamentaria- e o voto en contra · 
resérvase prás contadas ocasións 
en que un partido considera que o 
establecido nun artículo é regresi-

-v.o respecto ç:la lexislación ante
rior. Partindo do franquismo, non 
é, polo tanto, difícil cheg·ar a este 
tipo de política de consenso. De 
feito, os dous pronunciamentos -
en contrario producíronse por 
sendas cuestións de principio. 
Alianza Popular votou contra da 
palabra «nac_ionalidades» e o 

· PSOE fíxoo no ar.tículo no q1;1e, 
pesie a declarar a separación de 
Eirexa e Estado fai unha mención 
espresa de cooperación coa Eire
xa Católica . 

A pesares de estar todo «atado 
e ben atado», os debates da Co-. 
misión fanse intermir:iables. Re
presentantes de coalicións electo
rais - Heribert Barrera de «Es
querra Republicana de Ccitalunya» 
e Francisco Letamendía de ··«Eus~ 
kadiko Ezkerra», entre outros
puideron presentar enrriendas e 
defendelas, pro non contan con 
voto e moito menos. co apoio aos 
membrns ela Comisión. ~ 

Estes 35 membros, repartidos 
entre os xa mencionad_os bíoque 
- 1 9 por un lado e 1 7_ por ou
tro- teñen moi estudado o tes
to e medidas as consecuencias 
das medidas a adoptar, así que 
ninguén agarda grandes sorpre
sas no transcurso dun debate que 
tan somente no Congreso amena
za con prolongarse l:iastra moi 
avanzado o vran. 
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Euskadi 

A -tiro limpo 
OARSO 

Euskadi estase constituindo nunha esp~cie de enciclopedia da 
violencia. Dende hai unha tempada, todas as iemanas se produce, 
coma se dunha antoloxfa do dispare da agresi6n se tratara, algun
ha nova. modalidade de tiro ao branco, coas s6a1 correspondentes 
vfctinias. Desta vez tocoulles aos Guerrilleiros de Cristo Rei, que 
viñan dar un mitin -todos eran de f6ra- e a esibir ún dos mo1tra
rio1 de armas máis ricos e ruidosos que se viron por eiquf: pistolas 
de todos os calibres, escopetas de caza cos cafto1 recortados, rifles 
de caza, rev61veres de divresos tipos, porras de madeira, ferro e ou
tras aleacións,. cadeas, coitelos, navallas e outros utensilios coma 
«sprays» lacrim6xenos, etc. 

A estrema esquerda «abertzale» agardaba pola súa banda 
anceiosa a chegada dos Guerrilleiros. 

Namentras un importante 
cordón policial !entaba impedir 
que ninguén que non estivera 
convidado se c0lase no frontón 
onde Blas- Piñar ibéj falar, grupos 
de mozos agardaban a uns 300 
m. o' remate do mitin. A mediodía, 
espulsados do interior do frontón 
Anoeta os. periodistas indesexa
bles que non merecían os honores 
do fascio, descomenzaron os pri
meiros tiros a sonar. Os de Cristo 
Rei din que lles dispararon prime_i-

ro dende un monte achegado e 
que tiveron que defenderse. A po
licía, que tamén quería defender
se, escomenzou a disparar e aos 
traseuntes non lles quedou outro 
remedio máis que correr e abri
garse diante do chaparrón de ba
las que caían onde mellor puide-

. ran. O tiroteo foi intenso. As ar
mas -como xa se reseñou- de to
dos os calibres . . Alguén chegou a 
contar máis de cen disparos sol
tos aos qué compre engadir ráfa-

gas da policía armada, qu~ dispa
rou contra todo o que lle parecía 
sospeitoso. Pouco antes de arre
matar o acto dominical, o tiroteo 
entre a escolta de Blas e a policía 
armada arrematou . Bares, coches 
e arbres presentaban numerosos 
impactos de bala. 

A policía tivo que manter no in
terior do frontón aos asistentes 
despois de arrematar o acto, por
que no local de ao lado había un 
espectáculo de paiasos e en pacas 
minutos estaría a rúa chea de ne
nos. E así pasou: tras da fuxida 
dos nenos, dos pais alleos ao tu
multo e dos paiasos, a policía per
mitiu a saída do outro circo, que 
foi recibido decontado a pedradas 
por grupos de mozos que os agar
daban. Os ultras tiveron que pasar 
literalmente a tiro limpo o cordón 
de seguridade, esta vez da es
querda «abertzale». Algúns, esca
chados os vidros cfo coche e toca
dos na cabeza por algún proiectil 
popular. tiveron que abandonar o 
automóvil e cubrir a súa retirada 
facendo <<fuego» coas sl'.1as armas 
cara outros coches. Un pouco 
máis adiante, a policía tiña esta
blecido outro cordón de segurida
de pra impedir que os Guerrillei
ros entraran na cidade . Cachea
dos os coches e autobuses nos 
que viaxaban, desplazábanos cara 
a autopista. Elí requisou varias ar
mas cortas e longas e detivo a 
dous Guerrilleiros por «tenencia 
'ilícita de armas». A hora de man
dar a crónica, seguían na cadea 
en Martutene. 

Por outra banda , houbo quer -
xistrar un rapaz ferido nunha per
na por unha bala nos enfrenta
mentos cos guerrilleiros. Naide 
máis foi detido. 

Coma nota final e particular, 
caibe destacar os comunicados 
de condena da actuación de Blas 

· en Donosti , polo Gobernador e o 
desmentido dos fascistas á sua 
actuación, que ao parecer, ao 
marxen de soltar unhas tiros, non 
fixeron máis que vocear contra 
ET A, o separatismo e os vascos. 

Boicot 
, 
as Cámaras 

EMILIO VEIGA 

A «Uni6 de Pagesos», sindicato unitario dos labregos cata
láns, fixo campaña polo boicot a estas elecci6ns ás Cámaras Agra
rias, organismo~ que considera estaban destinados a impedir o 
exercido das libertades democráticas; e unha vez vistos os resulta
dos, as furnas demostran que tén unha gran implantación no agro 
cataló. As cifras cantan: un 89% de abstención é o resultado destas 
eleccións que, pesie á propaganda oficial, non poideron coa «Unió 
de Pagesos», que, como declararon a «A NOSA TERRA», chaman 
ás autoridades e a administración a que collan boa nota dos resul
tados pra que se esqu~nzan de veleidades que os pagesos non es
tán di~postos a aturar. 

Unha vez que se conoc.eron os 
resultados, a «Unió de Pagesos» 
fixo pÚblico un com~nicado no 
que poñían de manifesto que «un
ha vez máis os labregos de Cata
lunya amosaron á sua firme vonta
de de rechazo total ás Cámaras 
Agrarias cun boicot masivo; 
poñendo de manifesto a sua irre
nunciable vontade de contribuir á 
construcción dunha Generalitat 
que seña realmente un goberno 
propio e autónomo pra Catalunya. 

A «Unió de Pagesos» decla
de abstención se deron nos pobos 
onde non está a sua organización 
ben implantada, feito que demos
tra que a abstención é totalmente 
voluntaria e non, coma quixeron 
facer ver as declaracións do Go
berno, froito do esprito abstencio
nista dos labregos. Os labregos 
cataláns seguirán, despois destas 
evidencias, no intento de conque
rir unhas eleccións sindicales no 
agro, limpas, que determinen a 

presencia e a participación dos 
sindicatos no «Cansei! de Agricul
tors», que ha ser únicamente con
sultivo. Organismo iste que con
trapoñen con:ia alternativa ás cá
maras boicoteadas. Por outra 
banda, a patronal catalana amosa 
os dentes cunha declaración que 
podemos calificar de f)Uerra. 

A patronal dunha das Comar
cas con maior tradición sindical 
en Catalunya - Baix Llobregat
ameaza formalmente aos traballa
dores con chegar, se fai falla, ao 
pech.e de todas as empresas, se 
os traballadores e as suas organi
zacións sindicales persisten na 
convocatoria das folgas; é unha 
ameaza con todas as da lei que foi 
mal acollida polas centrales sindi
cales, calificándoa de inaceptable 
aínda que según os observadores 
rematarán aceptándoa. Os máis 
críticos din que lles irá moi ben ás 
centrales pra xustificar diante dos 
seus afiliados a moderación, que 
en amplies sectores de traballa-

dores se considera escesiva. Ta
mén en círculos laborais se inter
preta a ameaza coma un ladrido 
da patronal que deà paso a unha 
amplia reducción de plantillãs e 
coa que pretenden evitar as pro
postas de solidaridade dos traba
lladores. Esta postura dos patróns 
unidos amosa tamén o principio 
dunha ofensiva desta clase én to
da Cataluña. 

Tamén coma unha declaración 
de Guerra ao presidente Tarrade
llas se poden considerar os acor-· 
dos do «Cansei! Nacional» do 
PSC-Congrés. Nesta reunión nace 
o que se pode anomear «estrate
xia da tensión», que consiste en 
ter unha presencia activa no go
berno da Generalitat pro dun xeito 
crítico , xa que o PSC non quer se
guir aturando os trunfalismos do 
presidente, que encobren unha 
estratexia do Goberno da UCD de 
retraso constante dos traspasos 
ae competencias. 

Os socialistas, que se amosa-

ron protestóns, aseguran que non 
aceptarán remodelación ningunha 
no goberno da Generalitat na que 
eles son maioría ; xa non hai nece
sidade de política, políticamente 
falando, e este intento non é máis 
que un capricho presidencialista. 

Pra rematar, os socialistas con
vocarán a asamblea de parlamen
tarias tan pronto se aprobe na co
misión da constitución o .artículo 
que fai referencia aos estatutos 
das nacionalidades; ésto, sin dú
bida, será o que máis moleste ao 
presidente que conxelóu a asam
blea de parlamentarias nada máis 
chegar a Cataluña , situación na 
que se atopa aínda neste intre. 
Despois da esplicitación da postu
ra socialista, e observando unha 
tendencia dos comunistas a dei
xar de estear a política de Tarra
dellas, xogando claramente a car
ta de Benet nos últimos tempos, 
non é esaxerado afirmar que o 
Presidente Tarradellas está única
mente respaldado pola dereita. 



O MUNDO 
A ·carreira armamentista 

Os Estados Unidos estarían realizando investi
gacións para atoparen nuvas formas de destrucción 
dos satélites militares, utilizando para iso raios iónicos 
que provocarían curto-circuitos nos seus mecanismos 
electrónicos ou a traveso do uso de lasers de altísima 
potencia. 

En opinión do <<IF1stituto de Pescudas para a 
PaZ» de Estocolmo, este feito e o desenvolvemento de 
novas armas nudeares poñen en grave crisis o 
equilibrio militar mundial esistente deica hoxe, na 
me i a en que significa un novo pu lo na carreira 
armamentista das super-potencias. 

Os avances na tecnoloxía 
bélica, particu larm ente aquela 
de tipo nuc lea r, abranguen a 
me llora na cal idade do lanza
mento, roovil idade e impacto 
da armaq desenvolvidas, o 
perfeccionamen to dos miss i
les intercontinentáis e a ch -
macl «miniaturización» das 
bombras de hidróxeno. 

No anuario sobre arma
mentos e desarme deste ano, 
qu v ', n clb editar o devandito 
Instituto, saliéntans como 
el mentos el stabilizaclores 

e lP nii < .~ il 11011 omento cr 
hn fl •5isl ntc orrel ción d 
for1t1 · '11t1·, os Estaclos Unidos 

e a Unión Soviética senón que 
mesmo podería atrapal lar a fir
ma de futuros acordos de de-_ 
sa rme , entre ambos estados, 
co mo xa aconteceu co missil 
«Cruise» nas conversacións do 
SALT 11 (Tratado de ~im itación 

de Armam entos Estrat éxicos) . 
A chamada «bomba neutró

nica» é unha bomba de tipo H 
deseñada com o unha cabeza • 
a lte rnat iva para o m issil «Lan
ce». e tería un ha potencia se
me llan te á de ci nco bombas 

tóm icas. · 
No decu rso do ano pasado , 

puxéronse en órbita arredor da 
Torra 133 sa t élites, dos que 
95 teñen estrictamente obxe
ti vos militares. Desa cifra , 82 
1 nzá ronos os soviéticos, 1 2 
o n rt ameri ca nos e un as 
f r1 s da «Organización do 

1 r , cio elo Atl ntico Norte». 
Si11 1. ln o nu rio que en 

1 e 77, o a to militar chegó u 
011 toclo o mundo a 360 mi l 
millóns de dói· res; deles, un 
/OW1 corr .spondcu aos pactos 
cle V rsovia e do At lántico d o 
Norte considerados en con
xu n to, cun 1 8% absorb ido po-

los países do «Terceiro Mun
do». 

O comercio de armamentos -
co «Terceiro Mundo» incre
mentóuse durante a presente 
década a un ritmo dun 15% 
por ano, e a perspectiva pra os 
restantes anos da mesma non 
presenta ningún indício de dis-
m inución. 

Catro son os estados que 
detentan o virtual monopolio 
do aprovisionamento de ar
mas ao mundo subdesenvolv i
do, eles son en arden de im
portancia: os Estados Unidos, 
a Unión Soviética, Gran Bre
taña e Francia . 

Aos primeiros correspón-
delles un 38% do comercio to
tal de armamentos, seguidos 
moi de perto polos soviéticos 
cun 34%; namentras que os 
porcentaxes pra as duas po
tencias intermedias son dun 
9% respectivamente . 

• A novedade, segundo o de
vandito anuario, é ·que agora 
comenzan a espertar armas al
gúns países do Terceiro Mun
do, con destino aos exércitos 
de estados cun feble desenro
lo na sua industria bélica ou 
sen ela. 

En palabras . do director do 
«Instituto de Pescudas para a 
Paz», Dr. Frank Barnaby, o ac
tual arsenal nu clea r nas mans 
das forzas armadas das poten 
cias equivalen a un millón de 
bombas como a que se usóu 
en Hiorshima ; cantidade da
bondo para dest ru ir a maior 
parte das c idades do hemisfe
rio norte e m atar a case tota li
dade dos seus habitantes . 
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ZAIRE: NOVA -1LOITA 
·. POLA INDEPENDENCIA 

X. A. GACIÑO 
-rodo_ parece · indicar, no momento no -que escribo,es

·tas liñas, que o nova erguemento do Frente"de Liberación 
Nacional do tongo fracasou, -.despois de qua 01 paracai
distas belgas e franceses recon'lu-istaran pra · Mobutu 
-como mostra da sua dependenc1a do imperialismo- a 
importante cidade de Kolwezi, ncr província de Shaba (a 
antigua Katanga), que foi por onde o FLNC encetou o seu 
movemento liberador, agora e no pasado mes de mcuzal 
de 1977, no que tamén fracasou. Pero esta v.ictoria mo
mentónea das tropas europeas non significa, nin moito 
menos, a estabilidade do réxime pro-occidental de Mobu
tu, que ve medrar decotfo o descontento popular c_ontra 
da sua xestión, que puxo ao seu pa(s a disposidón do im
perialismo, medrando a misaria do seu pobo e colocando 
a eéonomía zaireña na bancarrota. 

O pros1mo 30 de xunio compriranse dazaoito anos da 
1

proclamación da inqependenL-ia do ex-Congo Belga. Aquela 
independencia, que tiña un líder popular indiscutible - Patri
cio Lumumba, cuio partido acadou a maioría no primeiro par
lamento independente - , riacía , nou.stante, con distintos 
dispositivos ·imperialistas no seu seo, pra facelos estoupar no 
momento no que cada un deles fixera falla. Lumumba, que 
defenpía o ouxetivo dun Congo u[lido, superador d~s frac
cións tribais manexadas polo colonizador, nunha futara Afri 
ca unida (eran os tempos nos que figuras como Sekú Tu ré ou 
Nkrumah facían concebir espranzas o·o xurdimento dunha 
Africa absolutamente liberada do imperialismo). topou coa 
secesión · de Katanga, inspirada directamente pola multina
cional «Un ión Mineira», controladora das grandes riquezas 
minerais daquela rexión (cobre, cobalto, manganeso, ouro. 
diamantes .. . ), cunha intervención das tropas da ONU nada 
neutral e cunha serie de intrigas no goberno c~ntral , dirixida-s 
todas a de ixar ao pobo congolés sin o seu líde·r. Derrocado. 
encar.ce lado e entregado aos xendarmes katangúeños de Ts
hombé,- que o exectuarían, Patricio Lumumba foi como o 
símbolo ·do apampamento -do sinxelo pobo afri cano, que vía 
como os seus propios irmáns de raza, -servindo intereses dos 
amos de sempre, esnaquizaban o sona da sua libertade. 

Despois de cinco anos de loitas internas feroces e de 
compoñendas políticas de todo tipo - como a de facer a Ts
hombé primeiro ministro do goberno central - , o golpe de 
estado de Mobutu, no 1 965 , instauraba un período de relati
va estabilidade. Tras ter o xesto de «a fricanizar» o país, che
gando a cambear o seu nome polo de Zaire (tratouse dunha 
africanizaciÓn cu ltural ·meramente superficial). Mobutu exer
céu unha dictadura de feito, que tivo etapas paternalistas nos 
momentos de rela tiva prosperidade económica (nos princi
pias dos setenta escomenzaba_ a falarse do «mi lagre zai 
reño»), e dende a cal promoveu a despolitización ciudadana. 
O país, noustante, seguía a depender das multinacionais e a 
sua economía base_ábase somentes na esportación das suas 
valiosas materias primas. A baixa do precio do cobre - pro
ducto, entre outras gousas, das maniobras norteamericanas 
pra rachar, no seu día. a esperiencia de Allende en Chile 
puxo á economía zaireña no seu punto rea l, descobrindo a
fraxilidade da falsa prosperidade. O progresivo empobrece
mento das clases populares (calct'.1lase que, dende que Mo
butu ocupa o poder, o poder adquisitivo dos traballadores 
za ireños baixou en máis dun 76 por cento , atinguindo a ,in
flacción cumes do 1 50 por cento ) trouxo como consecuencia 
o aumento das protestas e, polo tanto, da represión . -

No 1975 implantouse unha campaña de «limpeza das 
rúas de Kinshasa de mendigas e vagamundos», que estable
ceu u_nha especie de pasaporte interno, repatriando aos tra
balladores non cualificados aos seus lugares de orixe. 

Nun contesto de protesta popular progresiva -con asal 
tas a depósitos oficiais de alimentos e enfrentamentos entre 
campesiños e soldados - , xurdiu en marzo do 1977 o pri
meiro. erguemento do FLNC na provincia de Shaba, introdu
cíndose dende Angola, coa axuda dos antigos xendarmes ka 
tangueños (que tiveron unha longa historia de conversión 
ideolóxica: formados por Tshombé, autores da morte de Lu
mumba, colaboradores do Exército portugués na loita .contra 
dos nacionalistas angolanos, foron asimilados e reconverti
dos polas forzas angolanas do MPLA, e cecais poidan con
vertirse nos vengadores da morte de Lumumba, a sua propia 
víctima). Dende entón, tivo lugar, en xaneiro pasado, unha 
forte represión que costóu a vida a dous mil labregos. e un 
intento de golpe de Estado, a fins de febreiro, no seo do pro
pio exército de Mobutu, que detivo a 250 oficiais e executou 
a catorce. Agora, o novo ataque do FLNC, esta vez dende 
lambia . O seu fracaso non impedirá que siga a loita pola ver
dadeira independencia . 
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.SANXURXO: Por un ·piragUismo deportivo 
Alvaro Sanxurxo naceu na Coruña e na sua ne

neza xogou nas praias do Pasaxe. Chegou a remar 
(<pra encher» nas traineir.as. No 70 e~comenzâ a 
entrena r no Glub Náutico _ Universitario situado en ,· 
Cesures, 'no 73 consigue o «Campepnato dé España», 
no 74 saca a medalla de bronce e é seleccionado pr~ 
ir a Moscú ... Hoxe biólogo; aos 27 anos dirixe o CNU, 
unha das millares canteiras de remeiros galegos, 
dacabalo do senso pedagóxico do deporte e da 
sua popularizacion . no noso pobo. 

Alvaro, ¿qué condicións debe 
ter un rapaz que -queira ser ra
meiro? 

Ningunha, únicamente ter ga
nas de remar; o noso club é un 
club aberto a todos, o que queira 
que veña e aquí animarémolo. · 

¿Có"!_tos rameiros tén o Club 
Náutico Universitario? 

En tota l serán 60 remeJros, de
les 11 son rapazas; e 13 palistas 
e destes 9 son mulleres. 

Entón, ¿c~! é a representa
ción da muller galega no remo? 

¿Câles son os millores recor
dos conseguidos aqu(? -

Ouizabes o millar foi -o de Xen
xo, 3 .0 no «Campeonato de Es 
paña». se temos en ccnta que o 
1 .º e o 2 .0 eran do club de Banyo
les, profesionais con moitos e so
fisticados medias, e compradores 
do millar das canteiras, pra que 
lles batan records. Pern a nível 
galego fomos, o ano pasado, 2 .0 

por clubs con 12 probas e 9 me
dallas ¡e este ano seremos os pri
meilos ! 

Nos ccimen:zos do CNU, hab(a 
aqu( unha boa rulada de palis
tas, ¿qué foi deles? 

Pois marc.haron pra outros 
clubs por varias razóns: polo de-

sorden e egoísmo reinante daque
la, chegando cada ún a levar a 
sua piragua para a casa nas vaca
cións, pero sabor de todo pola 
mala política deportiva da univer
sidade galega, que non soltaba nin 

peseta pra desplazamentos, asf 
xente tan boa como Alvaro Doba
rro (agora na selección pro-o lím
pica) preferiron ir pra o LAYBE, 
pero eu dígoche que o día que 
consiga que todos os remeiros e 

palistas universitarios veña'l a en
trenar ao CNU seremos o millar 
club de Galicia, e do Estado ¡por
que hai xente moi boa na universi
dade! 
MANUEL VAZQUEZ CAMINO 

Neste club é mo1 boa, non hai 
clu b en Galicia que teña tantas 
mu lleres coma nós, e a tan bó ní
vel; pois teño moitas esperanzas 
de que Cruz e Rosalena , co doble 
sku l xuveni l ganen máis dunha 
medalla; os de skif infantil tamén 
sori moi bos. 

.............................. ~ ............................. ~ 
¿Cól é o enfoque que l!e das 

ao remo como deporte? 
Aquí _ tegto facer un remo de

portivo, puramente deportivo, lo- . 
go, si se dan casos óptimos como 
o de Xenxo, oriéntaselles máis ao 
nível de competición. 

¿C6mo se monta unha com
petici6n como o 1 Campeonato 
do CNU do domingo pasado? 

Primeiro hài que buscar quen 
so lte os cartos, logo buscar os 
clubs e poñelos dacordo nas da
tas e primas asegún o presuposto; 
pero o proceso empez.a moito an
tes, no outono, cando se esco
menza entrenando diario duas ho
ras «en seco» hastra chegar ás 
competicións deste tempo, en 
que se .entrena SÓ en bote. 

¿ Tén incidencia popular o 
CNU. na mocedade de Pontece
sures? 

1Tén 1, bueno, eu tento que a 
teña , pero de momento aquí te
mos albañiles, soldadores, ma
riñe iros, aprendices.. . e poidera 
ser máis popular si se promociona 
o banco fixo. 

¿Reffreste 6s traiñeiras e bate
les? 

Sí, en realidade, da Federación 
Española de Remo dependen as 
duas modalid¡:ides de remo: banco 
fixo e banco móvil. pero a prin:iei ::
ra, aparte de non ter subvencións, 
atopa atrancos, en troques en 
Galicia -Euskadi ; todos sabemos 
que os clubs de «banco fixo» son 
moi populares, semi-profesiona
les, sostidos (micamente pola afi
c ión! ¿pois non se xuntan 
200.0QO persoas na praia da 
Concha en S. Sebastián pra ver a 
final? pero esa a «Federación Es
pañola» esquénceo. 

Pero ao menos . a f~eraci6n 
·galega ¿qué a .tenci6n vos pres
ta? 

NU LP.. en todos os sensos, 
hastra moralmente estamos sós. 

¿Non podedes influir clubs e 
remeiros no ieu funcionamen
to? 

i Mira! aquelo eche unha cara
llada, alf o conto de democracia 
non moe, aquelo é unha sucursal 
i enténdeme !. 

Os mundiales 
do despilfarro 

Verdadeiramente, o deporte 
cada vez deixa máis de selo e 
teño moitas dúbidas a si dentro 
duns can tos anos nos referiremos 
ao fútbol, por exemplo, coma un 
deporte ou ao fútbol coma un sin 
xe lo e_!iso negocio especulador. 

E así , ¿pódese decir que os vin
deiros mundiales van ser unha 
manifestación deportiva? 

Na miña opinión non, e ade
má is penso que se algo de depor
te chega a verse, .seráo máis por 
casual que por desexo espreso da 
FIFA. e das entidades organizado
ras. 

As portas xa do mundial ,. em
¡:¡ezan q conocerse unhçi restra de 
ofertas e contraofertas eco11óml
cas en relación coa publicidade, 
nas que se baraxan cifras que fan 
doer os ollos de tanto os abrir e 
que nos lembran a grande canti
dade de millóns de pesetas que 
andan en xogo nos tinglados pu-

. blicitarios referidos ao superior 
tinglado futbolístico. 

Abondan exemplos que avalan 
o devandito · en relación co fabulo
so mundo económico que se mq
ve ao amparo do mundial. 

Por exemplo, ao xogador ar
xentino, nacionalizado español. 
Mario ·Alberto Kempes, unha fir
ma de material deportivo dun dos 
países nórdicos ofrécelle unha 
cantidade insospeitada de dólares 
por cada gol que marque e por ri 
ba, un millón e medio de dólares 
máis no caso de que consiga ser o 
másimo goleador dos mundiales. 
E todo esta somentes porque esta 
firma pensa en sacar ao mercado 
un balón de fútbol chamado 
«balón Kempes». 

Os xogadores que conqueriron 

a clasificación do Estado español 
pra os mundiales aceptaron públi
ca mente o feito de cobrar certa 
ca ntidade de cartos tan somente 
por levar unhas botas de futbol 
cunha banda branca por atrás. 

Casos coma os denantes ci
tados hainos a moreas. Sen ir 
máis alá , os fabricantes de roupa 
víranse tolos pra que os xogado
res que van aos mundiales usen a 
sua roupa-, e non é somente o fei
to de rega larlles a roupa, senón 
que por riba lle dan aos xogadores 
grandes cantidades por poñela. 

Seguindo nesta liña , unha casa 
deportiva alemana· regálalle un 
traxe a cada ún dos árbitros que 
vai ao mundial.. . ou seña, máis 
que un mundial de futbol .no que 
se vaian dar patadas a un coiro ou 
defenaer as cores dos países, o 
que vai ser este mundial é unha 
loita asañada por que se vendan 
máis unhas botas ou porque un 
traxe con bragueta teña máis 
aceptación que un sin ela. E pra 
máis, os xogadores non van repre
sentar países senón intereses pu 
blicitarios, unha certa casa que 
lles paga qacordo coa sua eshibi
ción. 

Resumindo, a este mundial 
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pódeselle cha mar o do despilfarro 
e o do antifútbol como deporte . 

E claro, como as situacións 
nunca veñen saias senón que un
.has chaman polas outras, non se 
podía topar millar país pra repre 
sentar a farsa que a Arxentina, 
que ao fin e ao cabo vive nunha 
continua farsa alumeada por esa 
mente estreñida que é o Videla . 

Non. é de estranar que Videla 
esteña contento, poisque ademáis 
de dar a festa na sua casa e de fa 
cerse acompañar polos máis 
grandes repr~sentantes da ampla 
gama de larpeiros que no mundo 
haxa , estes lévanlle a comida da 
que máis gosta : cartos e propa
ganda. 

MONCHO VIÑA 

SELECCION 
GALEGA 

BUYO (Coruñ a). 
S. SANTOME (Cel ta), MA

NOLO (Celta) , TAPIA (Lugo). 
RICHARD (Coruña). 

GARCIA (Coruña), (CO
RRAL (Ferrol). NANDO (Fe
rrol). 

GOMEZ (Celta), A. CAS
TRO (Coruña) , XAN LUIS (Ou
rense). 

Suplentes: MllLAN (Fe
rrol), . CANOSA (Celta) , SO
BRAL (Arosa), MARQUE Pon
tevedra) , TRABA (Composte
la). 

ALVARELLOS 
Editora Técnica 

LO·ITE CONNOSCO 
POLA CULTURA 
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DELITO E SOCIEDADE 
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

Dencle hai tempo, o Dereito Penal vén ca
miñando dende o vello ((O/lo por ollo;> hastra unha 
recuperación social do delincuente da que desgra
ciadamente eiquí aínda estamos moi lonxe de esco
menzar a vida; a delincuencia, por outra banda, tén 
unha absoluta relación co tipo de sociedade que a 
enxendra e somente coa transformación desa so
ciedade, xa que logo , se chegará á raíz do problema: 
estamos nunha sociedade que permite enormes di
f rencias do niv 1 de vida, incapacitada pra dar un
ha saída á forz laboral e creadora dos mozos, na 
que xerarquía de valores vén encabezada pola 
prorluctivid de e o ésito; unha sociedade na que a 
corrupc ión e a especulación son «raposadas de ho
mes de negocios>> e na que esisten poderosas socie
dades económ icas que actúan fóra e por enriba da 
lei. Estas características van dar lugar a diferentes 
tipos de delincuencia, unhas máis castigadas que as 
ou tras, ben é certo; e non imos decir agora que o 
el .lincuente seña un enfermo a quen simplemente 
hai que coidar nin unha víctima á que compadecer 

seméllannos moito máis claros: Os que leven armas 
decote e sen xustificación, os que pertenezan a 
pandillas de delincuentes, os gamberros, os que po
lo séu trato con delincuentes ou pola s~a reinciden 
cia en faltas revelen unha inclinación delictiva, etc. 
Pero botamos en falta, por exemplo, aos que inter
veñen decote en negocias escuros ou sendofraudu
lentos, aos que evaden divisas, funden empresas, 
por poñer algúns casos dunha peligrosidade impor
tante que non se tivo en conta nesta especie de pe
lícula dos baixos fundos. 

Deste breve -panorama podemos tirar a conse
cuencia de que no Estado Español a prevención do 
delito está aínda por facer: non se trata de illar ou 
asimilar pola forza aos inadaptados ás normas ríxi
das da nosa sociedade ; esisten outros tipos de pel i
grosidade, mesmo máis graves, que tiñan de ser re
collidos. Non se trata tampouco de pechar aos peli
grosos pra que non molesten: pra· reinsertalos na 
sociedade é cje facer que atopen un camiño distinto 
ao da delincuencia no futuro. A predisposición á de
lincuencia e a sua consecuente peligrosidade terase 
de ver caso por caso, e nalgúns deles pódese ser 
claro : Pénsese no caso dun tolo agresivo que ande 
solto ou nun alcohólicg que sempre que bebe mal
trata á sua familia, produz desfeitas ou ataca a cal
queira coa primeira arma que lle ven á man; todos 
somos conscentes do que algúr:i día poden chegar a 
facer e non porque seña un tolo ou un alcohólico, 
senón pola súa agresividade, sabemos que non se 
lles pode deixar ao seu arbitrio' a necesidade de so
meterse a un tratamento: a -sociedade deféndese. 

En canto ás medidas preventivas, xa non é so
mente que as recollidas pola Lei señán vellas, inefi 
caces ou inefectivas, senón que as poucas posibili
dades que podían tirarse das colonias agrícolas ou 
centros de traballo, non se aproveitan, sinxelamen
te, porque na realidade- non esisten: ao fin, os cha
mado~ peligrosos van rematar nun reformatorio, 
nun hospital penitenciaria ou na cadea coma se fo
ran presos calqueira, asegún os casos. 

índa que esistan casos illados. 
Pero seguimos esquenc-endo tamén a idea de 

que os delincuentes son monstruos que teñan de 
s r suprimidos da vida socia l, e sábese tamén que a 
i lea dunha sociedade que non enxendre a sua pro
pia clelincuencia é ben lonxana. Búsquese así no in
t rmedio os xettos de recuperar o delincuente pra 
vicia s ci 1 , sabor d todo, lévese a defensa xudi -
inl , r , pr v r ciór do delito futuro: Atopá monos 

pois co c ncepto de peligroso socia l. 
A icl ctua r ol or das causas ou probabili -

cl el s dunha actuación dnñina; trátase non de cas
n n el co l car a esas personas en situac ión 

ou n 11 posl ión d non d linquir: prever en lugar 
do r prln ir ; r luc r el nant s pra non t lo que fa -

r el ' I >is. 
O <<l' ·todo p lígro.'W)) o mlolo elo asunto, xa 

q11 11 m 1 ll t h el r 1 t 1 cone to queira de-
clr. T 61 iv1111 nt 1 

111 te ci iJ s de que o delito é 
u11lm crolJft dlr c t la 1 i e a p ligrosid de indica 
unhl s m ll · la 1 rol a ilidade ou capacidade pra 
el llnquir. Os xit nos e os hippies son os persegui 
cl 1 r non el pt rse aos xeitos burgueses de ga
nar a vir! ; non ' qu neguemos que en moitos ca-
os o qu non tén nin quere t er medio de vida non 

¡.mida sor 'máis tentado ao delito, porque vivir tén 
qu vivir; p ro si nos indica dencle qué punto de vis
ta se plantex ron a defensa da sociedade: E a de
fensa do que se considera norma l, do que se debe 
facer íJ en nin!:JÚll caso máis claro coma é o de partir 
da base, como fai a Lei, de que o homosesual por sí 
mesmo poida ser un estado de peligros1dade ! 

Acarón destes casos, outros puntos recollidos 

da terra asoballada 

A INST ALACION 
DUNHA PLANTA 
DE AGLOMERADO 

Empr sa FERROVIAL S. A. 
solicitou er miso pra poñer unha 

ranta cle Aglomerado nos térmi
nos de F rreiras, axuntamento 
elas Nogáis a 250 mts. das vi 
vien las. Moi perto do ~abradío e 
1mKlerías. base da que v1vimos os 
vccii- os lo pobo. 

A ninguén lle imos clescubrir 
que os g ses que vota a ¡xanta de 
&~I merado esterilizan as terras 
en un radio ba tante grande. As 
terras quedan improductivas non 
oio no tempo que está en plena 

producción a pranta . si non que 
en unhas cantos anos non volven 
a ser fértiles. 

Os veciños da Moche, no axun
te mente d Baralla, poden talar
nos cios efectos d pranta de 
aglom rado. Recibiron, coma nós. 
prome"a de que instalarian me-

dios máis modernos pra evitar to
do per uicio, sin que esos siste
mas se instalasen. Deixaban as 
erras productivas como un erial e 

a ve etación que saia. con peligro 
intoxicación pra persoas .e ani
m es. 

Somos un pobo de labregos 
que con moito esforzo e traballan
do moi duramente a terra, imos 
conseguindo sacar adiante as no
sas tamilias. Hai pouco Accesos a 
Galicia, colleunos algunhas vi 
vie11das e as millares terras e máis 
fáciies de trnballar. E hoxe o día , 
que aínd non lle pagaron á maio
ría de nós. 

Agora é a instalación dunha 
pranta de aglomerado que acaba
rá co noso gando e con toda a ve
xetación das nosas terras. 

E curioso o dato de que dos 12 
veciños que constituien o pobo, a 
m iorla situados a 30 mts. da no
va instalación, saio son 5 os que 
consi ra Ale ldía dos Nogaes, 

poden estar afectados pola activi
clade da devandita pranta de aglo
merado. 

Ante un feito esí, creemos que 
non saio somos os afectados os 
que temos que def~nder unhos 
dereitos tan fundamentales. ¿Non 
tén nada que decir a Alcaldía? 
¿Sanidade? ¿Agricultura? ¿A opi
nión pt'.1blica? ¿ Ouén pode autori
zar a instalación dunhR industria 
que perxudica ás peíSoas e as 
suas propiedades? 

Dende estas liñas, queremos 
facer constar a nosa máis enérxi
ca protesta a que se leve adiante 
este proiecto. 

Púbricamente denunciamos un 
feito que é craramente inxusto. 
Un feito que atenta non saio con
t ra os máis elementales dereitos 
da persoa, si non contra a mesma 
vida. 
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Outros ca·sos non serán tan claros ou polo de 
menos de tan doada solución; pénsese no problema 
da delincuencia xovenil, que empeza sendo u.nha 
banda de gamberl"Os, causando destrozas, e ·-sigue 
co roubo de motos e coches e remata r:iun rosario 
de condenas agravqda·s, en ocasións, polos perdóns 
anteriores que somente fan pensar aos mozos que 
nunca lles vai pasar nada; a solución neste caso, a 
necesidade de crearlles ·uns ebxetivos na vida , ben 
difícil na sociedade na que nos atopamos, é moito' 
máis complicada e require unha profunda progra
mación das medidas a tomar pra evitar esa delin
-euencia; e sabor de todo neste caso, vese a necesi
dade de crear unha sociedade na que os mozos 
realmente poideran creer. 

De todo o que comentamos, podemos tirar 
dous problemas fundamentales na prevención da 
delincuencia: a quen se lle tén de aplicàr a etiqueta 
de peligroso e qué medidas preventivas se teñen de 
adoptar con eles: E dende logo, a Lei de Pellgrosi
dade Social de 1970 falla estrepitosamente nos · 
dous aspectos. 

P-or· unha banda, prá sua aplicación, a Lei esixe 
dous requisitos: Que se probe algún dos supostos 
recolli"dos nela e, ademáis, en cada caso; pero den
de logo o catálogo ·indica a mentalidade dos seus 
re_dactores canpo se mira cales son as situacións 
que eles consideraron máis inclinadas cara o delito: 
Os que exerzan a prostitución, os drogadictos, os 
mendigas habituales, os vagos ... a simple numera
ción danos unha idea de cal é o seu concepto de 
peligrosidade, o que se aparte da sua concepcion 
da vida , os marxinados, a contracl..jltura. 

AMEAZAS 
NA 
CONSERVA 

Dende que ditas traballadoras 
se afiliaron á 1. N.G., escomenza
mos a loitar contra di~ta situa
ción , conquerindo rematar cos 
problemas máis inmediatos. 

A INtERSINDICAL NACIONAL 
GALEGA de Cambados, quere de
nunciar públicamente a actitude 
caciquil da Empresa «Conservas 
Daporta>> de Cambados, que utili 
za á muller do empresário pra in
sultar e ameazar ás traballadoras 
da empresa por estar afiliadas á 
nosa Central. 

A última actuación de ista 
señora ¡ i Pepiña ! ! foi cando a 
l.N.G. solicitou as eleccións sindi
cales na empresa, dándolle o em
presario decisjón ás obreiras pra 
que elexiran o día pra facelas; es
ta señora int~.rveu proibíndolle a 
entrada ao interventor da nosa 
Central e mesmo insultandoo. 

Segundo a devandita señora, 
antes de estar as traballadoras 
afiliadas á nosa Central , estaba 
todo moi ben; as traballadoras 
atopábanse nesta situación: 

- Sin cotizar por elas S. S. 

- Falta de seguridade e hixie-
ne. 

- Traballaban nunha situación 
ilegal. xa que as deixaban sin tra
ballo cando lle daba a gana e sin 
siquera as pasaba ao paro. 

Diante desta actitude, a 1. N. G., 
como Central dos traballadores 
galegos, seguirá loitando polos in
tereses dos traballadores contra 
as posturas caciquiles distes res
tos do franquismo afeitos a esplo
tar e asoballar aos traballadores 
durante a dictadura e negándolle 
os mínimos dereitos que temos os 
traballadores pra autoorganizar
nos e rematar así con todo tipo de 
esplotación. 
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A ÃRTE E OS XEITOS 

O CULTO AS PENEDAS: 
PEDRAS DE NAMORADOS 

Moitas penedas da nosa xeo
grafía reciben un culto especial, 
hastra algunhas teñen gravuras 
que aí-nda hoxe son difíciles de 
interpreten. A estas pedras acu
cien romeiros na busca de reme
dio pra os seus males. A peneda 
será algo coma da família, gar
dará a int imidade do segredo e 
servjrá de base pra montar rei
nos e relixións: «Sabor dista pe-' 
dra edificarei a miña Eirexa ... ». 

lste darlle vida ao inerte, ao 
animismo, é algo que no devalar 
do tempo estará presente na 
cultura galega, que se traduz en 
panteísmo ou que o mesmo 
cristianismo entroida. En moitas
romerías aínd'a se distingue an
tre «festa relixiosa» e «pagana)). 
A Eirexa gastou moito cuspe 
nos sermóns e tinta nos anate
mas que co.mo aqui! do Conci.lo 
de Braga no século V decía que 
si na parroquia dalgún presbíte-

andando a terra 
OS MILAGRES 
DE SAA VEDRA_ 

Entre as romerías máis im
portante-s, polo número de xente 
que acude a ela, da diócesis de 
Mondoñedo, xuntamente co 
San Andrés de. Teixido, é a dos 
M ilagros de Saavedra , en plena 
Terra Chá e que se celebra tódo-
ios anos o día 24 de maio. 
· ·Tamén rra província de Ou

rense esiste un famoso Santua
rio dos Milagros, onde hai un 
Calexo importante , no que en
seña Dibuxo o meu vello ?miga 
Feixoó que, adem áis de en
señar Dibuxo Lineal, percurando 
os misterios da liña reuta , que 
non son poucos, e os sagredos 
dos ángulos, traballa moi· ben o 
ca ldo de repolo. Pró meu amigo 
Feixoó, perito nestas custiós, 
ademáis de ser Perito Industrial 
titulado en Vigo, o mellor caldo 
de repolo do mundo, fano en 
<rCasa FandiñO)) de Allariz, vila 
que. por algo foi fundada por 
Alarico dos que os eruditos 
te ñen moito que falar. Tamén en 
Allariz sei que esiste a mellor 
bodega privada do país galego, 
da pertenencia do meu amigo 
Antonio Suárez. 

Voltando a Saavedra compre 
acrarar que é unha parroquia do 

o idioma-. 
OS ACENTOS 

A migos: teño unha dúbida 
tocante ás reglas de acentua
ción do galego. No Galego I do 
(r/nstituto de la Lengua Gal!ega)) 
e na «Grámatica)) de don Ricar
do Carba/lo Calero, dícese que 
levan acento, coino en castelán, 
todas as verbas polisílabas re
matadas en vacai, <<n)) ou <<S». 
Nembargantes, nas clases de 
galego da «Voz de Galicia)>, díce
se que se esceptúan as que re
matan en diptong9 decrecente. 
Agradeceríavos que me clarexá
sedes esta dúbida que supoño 
terán outras persoas amáis de 
min. 

Veleiquí a consulta que fai 
dende Noia M .ª· Xosé Souto e 

ro, os fideles alcendesen teas ou 
disen culto ás arbres, ás fontes 
ou aos penedos e o prebístero 
non tratase de botar fora ista 
teima, que entenda que cometía 
sãcrilexio tanto o qu.e o facía co
mo quen o consentía ... 

O S. Martiño Dumiense 
desfíxose en combater istes cul
tos, que pola contra acolleu o 
bispo berexe prisciliano, e así foi 
martirizado pola mesma Eirexa . 

Penas escritas, amilladbi
ros, pedras antas ou santas, pe
dras fitas, abaladoiras, furadas, 
faladoras, do raio, da moa, mi
liarias é marcos compoñen o 
mostraria pra escenificar unha 
liturxia que identificaba ao ho
me coa terra que hoxe xa non 
tén esplicación . 

!monos quedar, eso sí, coa 
«Penas dos namorados)) que o 
arqueólogo Taboada .Chivite in
clúe nas ((pedras ferti/izantes)>. 
Dí que ((Q feito da sua longa per
sistencia é testimuña dunha 

axuntamento de Begonte, das 
meirandes do termo municipal, 

O seu nome, no galego dos no
sos días, siñifica sala vella. Sa_a 
tradúcese por sala e vedra por 
vella . Así Pontevedra siñifica 
ponte vella. A parroquia, polo 
seu -vento sul, linda con Rábade, 
ese enclave maragato ou de ori
xe maragato que hai en Galicia, 
e polo seu vento norde linda con 
Da mil. 

Saavedra é unha parroquia 
· de boa terra de labor e .grande5 
carballeiras. Moitos dos seus 
veciños ~ndaban no trato das 
vacas e dos becerros. De Saave-

que nos dá pé pra falarmos un 
- chisco da acentuación gráfica 

no noso idioma. 

A cuest ión dos ·acentos gráfi
cos, coma outras moitas, foi un
ha das que tiveron de abordar 
os primeiros intentos de norma
tivización da nosa língua. No ca
so que imos co"mentar, as Nor
mas da Academia Gallega de
CÍân: -«As palabras agudas acen
túanse gráficamente cando re
matan en vacai, · incluindo os 
diptongos, e n ou s .. Así, mazá, 
coméu, irmán, irmáns)). Daque
la, segundo esta regla, acentuá
banse, por exemplo: mamáis, ir
máu, cantéi, xeméu, bocói, es
tóu , vivíu. No curso que ·a nosa 
com unicante cita e máis nas 
Bases prá unificación das nor-

GUIEIRO 

fonda raizame)). Cecais a de 
máis sona seña a «Pena dos Na
morados)) de Arcos-Ponteareas. 
Alí aínda non hai mo·ito iban as 
parellas casadeirás a rousears~ 
arredor da grande pedra, cum
prindo coa sinxela e tradicional 
liturxia pra afianzar o amor. Isto 
mesmo repítese na «Pena dos 
Namorados)) no Carballiño, na 
Coutada de Celanova, no Vilar 
da Enfesta en Pontevedra, en 

dra lembro ó médico Cubelas ia 
súa muller Dorinda sempre en

·volta nun abrigo de pel. Cubelas, 
polos anos da guerra, tiña un 
ford que andaba de milagre e fu
m egaba que daba medo. Tamén 
lembro a famili-a de Maciñeirá, 
·ós Campos, ós do Estanqueiro ... 
Dende a -carretera, nun outiñ.o 
que hai denantes de pillar o ca
miño que leva a e(rexa, ábrese 
unha espléndida visión da Terra 
Chá podendo contemprar, na 
'ionxanía, o Manicomio e a Gran..:. 
xa da Diputación de Castro dê 
Ribeiras de Lea e a «Coloniza
ción» - e nunca mellor empre
gado o nome- -de Matodoso, 

mas lingiiísticas do galego pres
cíndese do acento gráfico nos 
exemplos anteriores, ou seña, 
cando a palabra remata en dip
tongo decrecente, caso moi fre
cuente no noso idioma, por se
ren estes diptongos morfemas 
verbais moi rentables. 

¿Ulo o porqué do cambeo? 

As Normas da Academia, data
das en 1 971, decían sucinta
mente: «As regras . de acentua
ción son as mesmas que en cas
telán>). Sete anos máis tarde, 
considérase que houbo unha 
modificación na historie esterna 
da lingua importante dabondo 
como pra xustificar a introduc
ción dunha ortografia indepen
dente da española e máis ache
gada ao portugués, a outra pola 
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Baiona, na Virxen da Barc'a e en 
máis tantos outros. 

No Portugal Miñoto, o culto 
ás pêdras é algo co que non pui
do o cristianismo. Vieira Braga 
recolle en Guimaraes aquela 
cantiga que estrebilla de bon 
xeito o siñificado do ritual : 
«Veho a esta penha 
pra que fillos tenha. 
Ou rapaz ou rapariga 
que me sai da baFríga)>. 

A NOSA TERRA I 1 7 

FELIPE SENEN 

Perto do Santuario da Pene
da en Monçao, ao que van en 
romaxe pelengrinos de toda Ga
licia, hai unha grande pedra sa
bor da que os romeiros namora
dos guindan un caio ; si fi ca den
riba é que se casaran pronto, si 
cae é que a cousa aínda non 
madureceu . 

As variacións son moi tas, 
moi curiosa é a ceremonia que 
as pare llas infecundas cumprían 
no Monte do San Gui llermo en 
Fisterra. O lugar escolleito pra 
facer o amor había ser a «Cama 
do Santo», un sartego medieval 
en granito que a Eirexa mandou 
rebaixar ... A pesa res das prohi
bicións, mc.,itos raparigas de Fis
terra chámanse Guillermo. As 
agachadas aínda suben os fiste
rráns á «Cama do Santo». 

Nas grandes laxes te ixas do 
Pindo tamén se poden leer gra
vuras nas que a Eirexa recorda a 
prohibi'ción de «Cultos paganos 
y deshonestos». 

M. HORTAS VILANOV A 

ese estrano e aluciante pobo an
dalLJz que ergueron -non sei a 
quen se 118 ocurriría tal dispara
te - no medio da Terra Chá e 
que queda tan ben como lle 
queda a canga á porca. 

Os Milagres de Saavedra é 
unha romería que non tén .nada 
de particular. A eirexa é moder
na. A imaxe de Nosa Señora 
cpido que é barroca. O único de 
particu lar da romería é a inmen
.sa cantidade de familia que alí 
se xunta. Acude xente de media 
provincia de Lugo, dende a capi
tal deica a Costa , en autos de lí
nea e neses que fan o servicio a 
feiras e mercados. Despóis da 
misa cantada e da procesión, 
que moitos ofrecidos siguen de 
.xionllos, celébranse grandes 
)'<éintares debaixo das gustosas 
sombras das carballeiras. De-

- nantes era de rigor o tomar o 
santo ou poñer o santo que dos 
dous xeitos se dice. Como escri
biu . .Noriega Varela: 
«¡Un foguete i on repique!, 
¡mozos!, deixade o palique 
das carpazohas, que eu canto, 
e vamos moito de prisa 
que vai comenzar a misa 
i ainda hai que tomar o santo)>. 

Despóis de xantar comenza a 
romería e a xente principia a 
marchar pra súa casa. Denantes 

do trinta e seis era f¡ecuente 
que se armaran grandes liortas 
ou «quim eras)) 'como se dice na 
bisbarra. Tódolos anos había un 
morto ou dous. Feito do que ta
mén se laia Noriega : 
«Acabouse a cortesía: 
~eñen dous unha porfía, 
polo valor desta palla, 
e xa sacan de navalla 
no mellor da romerf a)>. 

Nos anos cuarenta e poucos 
fun, es trenando ca lzós longos, 
por primeira vez, ós Milagros de 
Saavedra. Os meus ollos aínda 
non se pecharon co asombro de 
ver a guarda civil velando a dous 
foles grandes de liño, de fanega, 
deses que levaban ó mu íño, 
cheos de diñeiro. Era o tota l das 
esmolas e das ofertas. 

Polos Milagros maio vai to
cando ó seu fin . Os días son lon
gos e fermosos. O aire arrecen
de a centeo froleado. O cuco xa 
puxo o seu ovo en niño alleo. O 
vento, leve e soave, fai cantar as 
follas novas dos carballos, que 
dicen o seu hino á vida. O cen
teo, que é masculino, déixase 
agarimar mainamente pola gra
cia femenina da brisa. A terra 
Chá entón, cuberta de centeei
ras, semella un gran mar. Unha 
gran nai que nos arro la no seu 
colo. 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 
do antigo tronco lingOíst iGo. Así, 
escribimos falarei, fuxiu, papa i, 
xogou, xemeu ... dunha banda, 
achega a nosa ortografía á por
tuguesa; doutra, aforra unha 
chea de acentos gráficos: todas 
estas verbas no noso idioma 
non poden ser máis ca agudas. 

Agás este caso, as reglas de 
acentuación en galego son coin
cidentes coas do español. Os 
monosílabos non se acentúan , 
non sendo que haxa que os dife
renciar diacrfticamente: dás, dá 
(do verbo dar) frente a das, da 
(contraccións de preposición + 
artigo); é do verbo ser)/e («y>)); 
nós, vós («nosotros - as)>, 
«vosotros-as (/nos, vos (<<nOS)), 
«OS)>) e algúns' máis. As esdrúxu
ias acentúanse sempre, resul
tando en galego que se rexistra 

moito máis ·que no español o 
ace nto nest a pos ic ión po r 
razóns de evolución fonética do 
noso id ioma (lóstrego, píntiga, 
nádega, portádego, amádego ... ) 
e máis pola estructura sintáctica 
conforme á ca l o(s) pronome(s) 
segue(n) ao verbo en determ ina
das posicións: fíxomo, díxocho, 
pedíuchemo, déillelo, co lléuno
lo, emprestóuvolo, achegándo
seme, tróux'olle lo, etc. Final-
111ente, suscribimos a acentua
ción grave das persoas 4 .ª e 5.ª 
do imperfecto (tiñamos, t iñades; 
fac iamos, facíades; xantabamos, 
xantabades; víñamos, víñades) e 
non precisamente por dife ren
_cia lismo, senón por ser esta un-
ha característ ica ben enxebre do 
noso idioma, viva na fala popu
lar e fie l á etimoloxía. 



TV 
Dende o tempo que xa hal 

que non falamos elquí do tele
vexo, xa houbo unha desas re
volucións que se dan cada ano en 
RTVE, de xeito que nada cam
bee. Despois do fume de pasa
das dlmisións, temos os manda
mais que tíñamos xa, e mesmo 
algún dos que mandaban, pero 
non tanto, e dim itiran , tén agora 
un posto má is importante; ta l é o 
coso de M aciá, o «telebombón». 
E mentras tanto, o noso amigo 
Pfo Cabanll las sigue sin clare
xamos ren dos amaf'los que hai 
cada dia entre empregados de 
RTVE e donos de empresas que 
prest n servlcios ao televexo, 
que tamén ás veces son as mes
mas persoas, ou parentes úns 
dos outros. Asf as cousas segui
rán quedando na casa. 
Pra falar de cousas concretas de 
todos os dfas, do que vemos na 
pantalla, poderíamos escomen
zar por TVG, se é que non está 
xa todo dito. Cecais conviña re 
corclar que remataron os cam
peonatos de fútbol, asi que o 
programa de máis seguidores 
que tiña TVG terá que suprimir
se hastra o ano que vén, ou 
poñerse ao nível dos outros en 
canto a lnterés. De «Panorama 
de Gallcia» somente se pode re
corda r que parece que cada dfa 

ncolle máis, hastra na súa du
ración. r «Os que saben>> veña a 
qu i rse de que non teñen me
di s materiais. ¿Non penderá 
tam n un pouco - pra min que 
un moito na calldade dos ho
m qu traba llan en TVG? (E 
11011 m r firo ao técn icos). 

e rno x 
el rnalor s que 
trouxo a d rr Ira «revo lución» 
1 Prado d 1 Rey foron os e m-
b os d hor rios e o ca mbeo ta
rn n de tlduos dalg úns progra
mas, que veñen sendo os mes
mos ca ns con outros colares. 
Quizaves sexa no terreo dos 
programas informativos onde 
t eña mos algo interesante, den
tro do que cabe. A situación era 
tan ma la que agora vénnos 
sempre a curiosidade de mirar 
algúns informativos especiais 

axenda 
ARTE 

Pintu ra do século XIX: con obras 
de Joaquln Sorolla, Cecilio Plá, 
Joaquin Mir, Vi ll egas Brieva, Má
imo Ramos, Emllio Ocón, etc. 

Na sa la de arte do Banco Simeón 
do Ferrol (de 6,30 a 9,30). 

Homenaxe a Grandfo: con obras 
cle Ab lenda, ArgOelles, Baltar, 
Cu s t, De Dios, Sucasas, etc. Na 
g lería ARABESOUE da Coruña. 

Seminario de Estudos Galegos: no 
s u t1omenaxe celébrase unha es
poslción na recén inaugurada ga
l ria SARGADELOS de Santiago 
(Rúa Nova, 16). Con fotograffas, 
pubticacións. etc. 
Premio Artis-2: Poderanse pre
sentar como másimo duas obras 
por autor, que non escedan de 27 
X 22 . Rematará o plazo de recep
ción o 5 de xulio na Dirección Ga
leria Artis, 2. Plaza de Cañadio 1, 
Sant nder, celebrándose a espo
sición das obras seleccionadas a 
partir do 15 de xullo na Galeria 
organizadora. Premio de 33 mll 
pesetas e placa, con dous segun-· 
dos de medallas de plata. 

Rogelio Puente: óleos e dibuxos. 

que poden damos algo. · Así te
mos os luns «El estado de la 
cuestión>> ou «Tribuna del parla
mento» (ás once, na primeira ca
dea), «Cara a cara» ou «Rueda 
de prensa» (os martes, ás nove, 
na primeira) ; tamén os mérco
res, as oito e media, temos 
«Dossien>, e os vernes, á mesma 
hora, «Opinión pública», na se
gunda. En fin, nada importante. 
Menos mal que agora parece 
chegado o bon tempo e ún pode 
adicarse a pasear antes e des
pois de cear. 

MUSICA 
ENRIQUE MACIAS. 
OS CAMIÑOS 
DA NOVA MUSICA 
EN GALICIA (11) 

VEXOTE 

«Poema de R~quiem» foi o 
resultado dun encargo de RTVE 
prá Semá Santa. A obra está 
pensada coma un xogo pol ifóni
co apoiado nun marco sonoro 
de gran riqueza tímbrica propor
cionado pola percusión e o pia
no. A polifonía estabiécese polo 
montaxe da cinta magnética e 
do anelo. Esiste , en primeiro lu
gar, unha cinta grabada pola se.
prano, coa mesma parte que va i 
cantar. Logo asisten dous mag
netófonos en s~ri e - o primeiro 
graba e o segundo reproduce 
que proporcionan unha voz re
trasada (coma un eco) na repre
sentación. Logo· está a voz «Vi
va» coma terce iro elemento po
lifón ico. Niste xogo polifónico 
p rd se o discurso testual, sen
do intelixlble ést e moi poucas 
v c s e tendo, cando o é, un va
i r má is fonético que slgnifican
t • A prlm ira lectura, vese que 

ista a concepción polifónica de 
Lulg l Nono, nembargantes non 
cr o que seña espec ia !mente 
vincul nte ao compositor itãlia
no, ou polo menos non especial
mente vinculante. Coma xa di
xen, o papel asignado ao mate
rial percusivo (piano engadido) é 
fund amentalmente tímbrico , 
se ña autónomamente coma 
mancha sonora , seña desenro
lando os temas vocais. A obra, 
segundo o autor, é debedora de 

Na Aula de Cultu ra da «Caja de 
Ahorros de Galicia» da Coruña. 
Hastra o 30 de maio, de 7 ,30 a 
10. 

LIBROS 

As institucións da loucura en Gali
cia . Por unha nova psiquiatrfa 
de Xosé García e Emilio Gonzá
lez. 1 3 5 páxinas. 

Antroido e Progreso de Andróme
na de Cami lo Valdeorras. N.0 1 
da colección Ribadavia da Edito
ria l Rueiro. Teatro. 

CINE 

El caballo de hierro (1924) de John 
Ford, dentro do ciclo de cine clá
sico ·da Sociedade Cultural de Sa
da o sábado, 27 ás 7 da tarde. 

Annie Hall de Woody Allen. No 
cine-club do CARBALLIÑO o sá
bado, 27 ás 10,30 da noite. 

El gabinete del Dr. Caligarl 
( 1919) de Robert Wlene. O luns, 
29 de maio no salón de actos da 
Delegación de Cultura de Ouren
se, organizado polo cine-club 
«Padre Feljóo». As 10,30 da noite. 

.GUIEIRO 
Ligeti, Penderecki e Henry. Sen 
discutir iste estremo - teño cra
ra a dependencia espresionista 
da escola polaca - , non vexo de 
todo as débedas, especialmente 
pola banda de Ligeti e as refe
rencias ao Requiem de Ligeti, 
no caso de asistir, non estarfan 
fundamentadas na teoría do 
compositor, senón nalgún ele-

ment.o .acc_i.der;:ita 1. do feito sono
ro.·'Nembargantes, non creo que 
seña mis ión do crítico o desco
brir influencias, senón o feito en 
sí da obra e ista paréceme ace r
tada, pesia a pouca orixinalida
de, e amosa unha cra ridade 

· çonceptual que impide o per
derse no .material e permite 
}:¡ tender aspectos fundamentais 
da trama sonora. A chata máis 
grave é que a obra non está 
pensada, evid.entemente, pra ra 
dio senón prao concerto, e o au 
tor sabia que a obra iba atopar o 
seu sitio no estudo e non no es
ceario; isto, se ben non afecta a 
calidade da obra, sí afecta ao 
prantexamento, xa que o medio 
de difusión é definitivo cara ao 
resultado derradeiro. Na obra 
pódense notar fácilmenfe ele
mentos que non xustifican a sua 
esistencia se non é en aras de 
cobrir un minutaxe. Supoño que 
unha revisión da obr.a permitiría 
redondear esta c~n somente re
baixar un par de min.utos a dura
ción. 

¿Por qué le da el ataque de locura 
al Sr . R.? (1969) de Rainer Wer
ner Fassbinder. Dentro do ci'~lo 
de Novo cine alemán n~ salón de 
actos da Delegación provincial de 
cultura de Ourense organizado 
polo cine-club «Padre Feijórn>. O 
martes, 30 de maio ás 10,30. 

DISCOS 

Discos que obtiveron o Primeiro 
Premio da Crftica Galega 1978, 
do Circulo Ourensán-Vigués). 

Cantigas galegas dos Mc-ulot XIX 
e XX. Marla Uriz, soprano; Marfa 
Luisa Cortada, Plano. Columbia 
SCLL 14100. (Criticado en A NO
SA TERRA, N.0 7). 

Milladoiro. Antón Seoane e Rodri
go Romaní, Xosé Ferreirós. 
ABRENTE-ZAFIRO NLX- 1099 
(CRITICADO EN <<A NOSA TE
RRA» n.0 3). 

A Roda. Colectivo A Roda. XEi RA
MOVl EPLAY 171258/8 (A critica 
sairá en A NOSA TERRA n.0 20). 

ACTOS 

Cen anacos; recital dun troveiro, 
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Os intérpretes da obra foron 
a soprano M .11 José Sánchez e o 
Grupo Koan, sendo o director. 
José Ramón Encinar. A soprano 
amosou ,unha profesionalidade 
mínima no seu moi difícil papel 
- Macías non destaca polo seu 
carecemento da técnica vacai e 
prantexa ás veces dificultades 
pouco xustificables. Pro diso fa
larei lles a próxima semá - se 
ben non se molestou nin moito 
nin pouco en comprender o seu 
papel, limitándose a unha lectu
ra case impecable da partitura. 

Pola sua banda, a dirección 
de Encinar sobrepasou o maio 
pra chegar ao inxustificable. En
cinar é un home cunha técnica 
de dirección non moi boa, pro 
que cando se impón a necesida
de dun bon labor atopa resulta
dos notorios coma na sua ver
sión do Op. 24 de Webern, lou
vada por críticos tan severos co
ma Reverter. lste interés pola 
obra - amoroso cando de We
bern ou de Schonberg se tra
ta - amosado ncis clásicos do 
século XX ou nos compositores 
españoles «im p ortant es» 
-Guinjoan, Marco - t ransfór
mase en desinterés casi despec
tivo ao enfrentarse coas partitu
ras dos seus compañeiros de xe
neración. Ao marxen das miñas 
opiti ións sobre a presurada ca
rrei ra de Encinar que lle permiti u 
estar no cume aos vintecatro 
anos, quixera denunciar esta 
~onstante desatención ás parti
turas de compositores nov.os 
que lle son en.comendadas. 
«Poema de requiem» foi unha 
das suas víctimas máis recéns e 
po,do dar testimuña da especial 
saña coa que tratou a obra. 
Efectivamente, a montaxe é difi
cu ltosa, pro iso nen discu lpa a 
falla de coordinación temporal 
dos elementos,· a falla de cohe
sión, o que o resultado final non 
se pareza en nada á partitura. 
José Ramón _Encinar é un direc
tor profesional e non pode ato
par' disculpa na dificultade da 
obra -que afectaría á espre
sión, non á sincron ización- e si 
o resultado foi tan maio somen
te pode deberse a duas razóns, 
ou á preguiza refrexada na falla 
de ensaios e de estudo, ou ao 
intrés en que a obra non saíra 

por Enrique 1. Alvarellos, na Socie
dade Cultural de Sada na Coruña 
o sábado 27 ás 8,30 da tarde. 

Os medios de comunicación en 
Galicia, conferencia de Margari
ta Ledo Andión organizada pola 
Agrupación Cultural «Ergueitos» 
de _ Sarria o vernes, 26, ás 8 da 
tarde na Biblioteca Municipal. 

FEIRAS E MERCADOS 

Vernes, 26: Bergondo, Boqueixón e 
Monfero na CORUÑA; Guimarei 
e a capital en LUGO; O Bolo en 
OURENSE e Arcade en PONTE
VEDRA. 

Sóbado, 27: A Bailadora, Pino, So
brado, Ponteceso, Sta. Camba e 
Cerceda na CORUÑA; Ouiroga e 
Sarria en LUGO; A Peroxa en OU
RENSE; e Cospedriño e Pontea
reas en PONTEVEDRA. 

Domingo, 28: Boimorto, lrixoa, Ne
da, Carballo, Muros e Ordes na 
CORUÑA; Lourenzá, Parga, Tria
castela, Xove, Paradela, Meira e 
Baleira en LUGO; Banda, Monte
derramo, Viana do Bolo e Beariz 
en OURENSE; e Lavadores, Co-

ben. Cóstame traballo dudar da 
integridade dun profesional co
ma Encinar e prefiro cre'3r que a 
causa foi o desinterés e a va -
gar_icia. 

XOAN M. CARREIRA 

LIBROS -
A SIQUIATRIA 
EN GALICIA 

Este libro que veñen de publi 
car Xosé García e Emilio .Gonzá
lez (*) - non parece mención a 
editora ningunha, polo que hai 
que pensar que a tiraxe é inicia 
tiva _propia - parte da idea de 
que os manicomios únicamente 
sirven pra agachar o verdadeiro 
«problema siquiátrico», que real-

- mente tén a sua raigaña na so
ciedade. 

A partir dunha pequena his
teria da ~sistencia siquiát r_i ca e 
do orixe .e funcións do m·aAico
mio, pasan a analizar os ·aut ores 
novos tipos de siquiatria;_.estu
dando en capítu los poqt~ ri ores a 
situación actual da siquiatría g_p, 
lega. Referíndose á siquiat.ría 
«oficial» que se re aliza no ·ndso 
país, afirm an que <mos centros 
de internamento siquiát rico a 
imposición cólonial é moi to 
IT)ç'.iis aiarmante. Constantemen 
te se copian modelos organizati -' 
vos europeas sen pasalos por 
unh~ peneira galega. O intern'a
do tén que aiimer:itarse por ,un 
has comidas que non lle son. fa 
miliares e o mesmo rpasa cos_ 
horarios, cos xogos recreativos 
e con todo tipo de actividadé. 
Pra que o dean de alta, o tolo 
galego tén que facer unha doble 
adaptación e pasar de «tolo ga
lego» a «corda castelán» e aínda 
esisten centros nos que se equi
para tolemia con falar galegc:i». 

Un libro que vén engordar a 
escasísima e aínda recén biblio
grafía encol' da siq.uiatría en Ga
licia. 

(*) As institucións da loucura en 
Galicia. Por unha nova psi
quiatria. de Xosé Gárcía e 
Emilio González. 135 páx. 

desa e Mondariz en PONTEVE
DRA. 

Luns, 29: Estramunde, Mera e Ou
tes na CORUÑA; Navia de Suar
na en LUGO; Celanova en OU-_ 
RENSE e Bandeira en PONTEVE
DRA. 

Martes, 30: A Baña na CORUÑA; 
San Fernando (Trabada), Monfor
te , Nadela e a capital en LUGO; e 

· Loubeira e Córgomo en OUREN
SE. 

Mércoles, 31: A Capela na CO
RUÑA; Guitiriz e Castro en LU
GO; O Carballiño en OURENSE; 
A Estrada, e Soutelo de Montes 
en PONTEVEDRA. 

Xoves, 1: As Pontes, Carnota, e Se
nande na CORUÑA; Monterroso. 
Baralla e Viveiro en LUGO; Alla
riz, Entrimo e Póboa de Trives en 
OURENSE; e Porriño en PONTE
VEDRA. 

Pregamos 61 Asoclacl6ns cultu· 
raia, asoclacl6n1 de veclftos, cfrcu· 
los cultural•, etc. nos comuniquen 
a programaci6n de actos cultu.,Ôls 
• de todo tipo con quince dla1 de 
antelac16n, co ou•eto de poder 
dar cumprida lnformac16n. Moitas 
graclas. 

-
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ANUNCIOS DE BALDE 
Véndese guitarra española en . 

bon uso por 4.000 pts. ; razón 
Carlos Goozólez Gra,ÕQ, c/ Mue
lle, àa, bqi~o~ Man,iños, Fene, 
Ferrol, A Co.ruñ~. 

Mercaríamos sillas er bon es
lélclo , ou bancos ou calquera -outro 
ma terial de oficina (mesas. arqui
vos ... ) Chamar ao Tlf. 351364 do 
Ferrol en hora~ dç_ oficina. 

¡ 

M erco alcordeón de segunda 
ma n. A~tonia ~odrig-uez, 
Campo do Gaio,_ -2, tiaixo. 

Santiago. 

Merco tenda de campaña usa
da de 2/4 plazas. Chamar a Ma
nuel Váxquez, tlf. 557441. 

O CNJA está interesado en 
contac tar con sindicatos agra
rios ga legos. O seu teléfono é 
257316 (de 9 a 2) na Coruña. 

Búscase propietario de ban
durria. Facilitarase foto prá súa 
identificación. Probable residen
ci a en \:t(igo. Referencia no 
Apartado 12 de Pontevedra. 

Merco GAITA de segunda 
mari en bon estado (pra uso). In
teresados dirixirse a Santa Cla
ra , 2, Santiago. Preguntar por 
Xaquln. 

Vendo teleobxetivo de 135 
mm. de rosca, marca CHINOr;, 
totalmente novo. lnter:esados 
chamar ao ·teltfono 5918~1 de 
Santiago. 

Vendemos peixes de aug? 
quente. especies .GUPPY e máis 
GOU RAM 1. Preci'o a convir . 
Razón: Santiago de Ch.iJe, 20, 
3. 0 -B, Santiag~>. · 

1 

Gustaríame conocer opinións 
en pro l ou e~ corrtra das salas · 
de festas e discotecas e outras 
alternativas prá moc~dade. Es
cribir a Xosé M. Sendfn, Salva
dor Moreno, 71. Pontevedra. 

Chapista bon. Damos entrada 
no negoc io. Cond'ic ións moi 
ventaxàsas. SEAF-PPO de Po_n
tevedra de 9 a 3 / Ref. Caldas. 
Outros informes no Tlf. de Cal
das 318. 

Quixera afiliarme ao recéf! le
galizado partido AN-PG:. Quen 
poida facelo pode poñerse en 
contacto comigo en 
Penaxubeira-Rublán de Cima, 
Lugo (Xosé Ramón Rodrlguez 
Fernández). 

Merco gaita en bon estado 
de segunda man. Deixar razón 
pra o Xaneco na Ubrerla Xis
tra! de ~onfort~, 'lf. 40_2657 . 

-GUIEIRO 

ALBERTE PERMUI 

A MUSICA POPULAR 
E OUTRAS MUSJC~S 
D.esexarí~ cha.mar a atención 
sabor _do feito de que certos 
c_antant_es ch¡¡¡mãdqs «popµla
res», á hora qqs re.cj~ais cobran. 
mojto .. 

Eu pediríalle a.os orga_nizado
res de :festivais de músic(), que 
cando seipan q'ue ~stes cantan
tes cqbran .moitq o digan pú,bli
cçi mente. Todos conoc.e111qs c~
sos d.~ cantantes moi «comu.nis
tas)> e que á hora de cantar co
bran cantidades abraiantes, 
undi_ndo algu,nhas asociacións: 
¡ Así non é de estranar que o 
PCE deixe o leninismo !, Coido 
que hai moita xente que está a 
levar unha tarefa na música ga
lega que temos de eliminar. O 
intre de cantar sementes «pan
feltadas); xa pasou e somente os 
que trabatlen dignamente deben 
incluirse entre os bós cantantes 
galegos. E stá a darse unha 
infLacción de cantantes galegos 
que din todos o mesmo - salvo 
escepcións coma Seoane, Ro
maní, Ferreirós, E. Cao-. 

Por outra banda , está xente 
coma «Fuxan os Ventos>), que 
tamén están a recuperar -0 fol
klore noso. Tamén penso en 
obr as c9ma «Novp Galiza)>, e ou
tra~ de «El Eco)>, Groba e algún 
máis. 

O típico «cantante:.pa!!fleto)), 
que collía testos de C. E. Ferre i-
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HORIZONTAIS: 

1.-0nde .se celebra a festa . Aumento. 2.-Cidade 
galega. 3.-lf,"lstrum~nto piara pra_ cargar. Segui.do , deco
tío. lnterxección que e.spresa rechazo. 4.-Valeira . De
mostn~tivo . Reªl\z~ . 5. - A~ rovés, chorar. Ollo dos insec
tos. 6. - Form~ familiar dun nome moi común. Pronom e. 
7. - Ir. :., ir buscar. Mai dun cónxugue, respeuto do outro. 
8. - Faldra, s~ia. · Ov~lo dos · o~íparos. Sentfn , escoitei. 
9. - Nota musical. Organismo ecoloxista galego. Contrac
cjóf). -10.-Aclara, clarifica . 11 .- Bótaste fóra . Lóstrego. 
VERTICAIS: 

· 1.-0utra forma de «apoñern. Non digas nada. 
2. - Espiaba. 3. - Contracción. Ferida na pel , chaga. Ne
gaciç)n . 4.-Vía urbana. Antigamente . «na». lnterxecc ión 
pra animar. 5. - Ao rovés, ataño con asa. Partes dun ve
hículo. 6. - Ao rovés , marchar (con «e» paragóxico) . Mirar. 
7. - Documento que vai con outro má is importante. Ao 
rovés, ríos P.equenos. 8: - Emprego, utilidade. Como de 
noite. Murcha. 9.- Nome de letra. Outra form a de decir 
fieito. lnterxección que denota dor. 10·.- Diría. 11 .-Pe
dra arredondada. Períodos de tempo. 
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CARTAS 
ro e Cabanillas e se poñía a can
tar, debe desaparecer. Neste 
senso, é de destacar xente coma 
Miro que sí soupo evolucionar. 
¡ Noraboa ! Mais xe.nte coma (e?
cóitense- os 'seus discos) M .ª 
Mano~la, «0 - Carro», Xoan 
Rubia, Xerardo Moscoso, Bjt;>ia
no, SusÓ Vaàmonde ... o único 
que fan é o que xa fixeron tan
tos. 

¿Por qu,é -xa que haí t~nto 
interés P.Or C. E. Fer:_rejro - non 
se adica un traballo completo, 
por ex~mpjo, a «Onde o mundo 
se chama Celanova>) (incluidos 
o~ temas menos «~ociale~)> e 
máis amorosos)?, ¿Por qué non 
traballar máis con «0 Marisca/)) 
de Cabanillas e Vilar Ponte, ou 
tantos libros galegos famosos¿ 
¿E por qué non ,se traballa na c) i
fusión dos feitos de «os Irman
diños)> nos pobos erí recitais? 
¿Por qué sempre se fai «canción 
social>) e non - ademáis ~esa ~ 
doutros temas? Poucas can
cións de amor hai nos discos 
dos cantantes galegos (habendo 
poemas tan belidas). 

Coido que estamos nun intre 
de estructurac ión da nosa músi
ca. Non se pode vivir do conto 
sin facer nada pola nosa música . 

Traballemos JTiáis, fagamos 
cousas m illores ·tanto os ca ntan
tes coma o público que fai posi
b le que estE;ls músicos esistan. 
XAQUIN FERNANDEZ. 
Serantes. Ferrol 

P. D. Por unha errata ao re .. 
dactar unha carta f<<Cómo nos 
trata a SeguridadfJ Social» do 
número. 13) decía así: << ... Non é 
raro ver no' ambulatorio do Fe·
.rrol xente das Pontes, de Orti-
gueira... que en moitos casai; 
nÕn veu nunca ao Ferrol - o cal 
xa é un problema - xente que 
fai moitas horas de viaxe e atén -
denos en vinte minutos ... )>. Can
do debería decir «vinte segun
dos)> e sin ningún medo a esaxe
rar. 

Saúdos. 

RECIBIDO 

Sr. Di rector de «A NOSA TE
RRA»: 

Aunque con bastante retraso. 
hoy ha llegado a mis manas el 
ejemplar de esa revista de 17-
23 de Febrero, con la publica
ción de mi carta y comentaria a 
la misma. 

Quedo enterado de sus razo
namientos, agrad2 !CO el tano 
moderado y amistoso de la res
puesta , y sentiría haberme exce
dido en alguna forr.ia al reac
cionar ante algo que tanto me 
afectaba , lo que creo compren
derán fácilmente. 

Lugo, 15.: 5_78 . 

RICARDO GRASA ZUBELDIA / 
Ayuntamiento de Lugo. 



PRA UNHA INDUSTRIALIZACION. 
AXEITADA DE GALICIA 

Hai tres consideracións previas que enmarcan to
do o problema. Prime ira, a necesidade de partir dunha 
perspectiva que cons idere a Galicia no seu conxunto, 
ou ña, nin Eltomizada nin fo rmando parte, con ca
rílc t r res idua l e subordinado, dunha realidade supe
rior. Segunde, que o proceso lndustrializador debe 
P• rtlr d r !idade socioeconómica de Galicia , con 
t111imo el tr, nsforma la nun senso progresivo, esa sí, 
poro unha cous·1 é dinamizar o asistente e outra, ben 
cfi stint ·1, pr cindir fl lixeiro dos condicionamentos que 
i11t1orluc <1 r , licl do ta l ca l é. Terceira, eiquf referf-
111 0 110 • ·10 1 pec tos tf>c nicos d Industrialización 
chmd unh) 61 t lc, prog1 si t ; con todo, non aborda-
1110 • cli rr t 11 11 nt v rt nte el p lltica social que de-
b i ir.; c rnp 111 r 11 s ri om nt oo proc so e garanti · 
1<1r t1 di ·trlbución x lt dn ti froit s do progreso téc-
11ic , x q11 , n d finitiv , o IJ n fiel rio da industriali-
1t1 i n dt>b r o pobo 1 go. 

Unh tar f el sta envergadura presupón un marco 
político in titucional concordante. A nível institucio
n I, un órgc. no planificador galego, que regule con ca
r te r vincul nte a actu ción dun sector público pro
pio e pos a atribucións dabondo como pra elaborar a 
po lítica conómica que lle compre ao país. O equiva-
1 nte a nivel politice é a esixencia dun Goberno Gale
go que conte coas competencias necesarias pra ence
tar en profundidade a industrialización do país. Eisl 
concebido. este Goberno Galego resulta incompatible 
coa supervivencia no actual Estado unitario. 

As directrices que siguen non son independentes 
entre sí. En xeral, superpóñense ou compleméntanse. 
Nalgún caso pode haber certa contradicción entre as 
n1esmas, polo que comprirá chegar a solucións provi
sionais de compromiso. 

Frente as inversións estranxeiras, compre poten
cia r unha industrialización conducida por forzas so
ciais galegas e a inversión en Galicia do aforro xenera
do no pais, garantindo de paso a reinversión dos be
neficias na nosa nación. Pensamos tamén nunha in
dustrialización na que o poder polftico galego seña 
belixerante contra aos proiectos de inversión que con
levan unha monopolización do mercado interno. 

En xeral , e como alternativa a un tipo de indus
trialización dependente, compre, ademáis. apoiar o 
proceso industrlalizador nos recursos internos dis
poñibles - señan naturais ou non - , ou seña, nos 
productos de erixen agrícola, pecuario, forestal , do 
mar. recursos do sochán, enerxia e refinado de 
petróleo. Ao mesmo tempo, pular unha industrialiL.a
ción que potencie o mercado interno de bens de equi
po e vincule o agro coa industria, artelle internamente 
o sector manufactureiro, aguilloe a satisfaga a demanda 
da de bens de consumo poµular. Haberá, pois, que 
vertebrar a industria galega e completa r o ciclo pro
duct ivo en Galicia de toda unha serie de actividades, 
na conciencia de que non se trata de perseguir a auto 
suficiencia indust ria l sinón de percurar unha especiali
zac ión racional, por bloques de act ividades comple
mentarias e interdependentes .(Petroqulmica, lndus
tria Naval, Automóvil, Papel, etc.). E a maneira de po
tenciar ao másimo unha vfa de medre autoxenerado e 
de atallar algúns dos atrancos típicos que xurden no 
proceso de desenvolvemento (posible escasez de divi
sas. de man de obra cualificada. incapacidade da agri-
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cultura pra incrementar o seu escedente comercializa
do ... ). que esta vía reduce ao economizar os recur~s 
en custión. 

Débese encetar de contado un programa de in
vestigación capaz, a medio plazo, de, cando menos, 
adaptar a tecnoloxía moderna ás necesidades especí
ficas de Galicia. Por outra banda, a esplotación dos 
recursos dispoñibles terá de ir precedida necesaria
mente de estudos (biolóxicos, edafolóxicos, etc.) que 
fundamenten a escolleita entre as diversas alternati
vas de aproveitamento posible e pre.ciseñ as recon
versións que as opcións tomadas finalmente van esi
xir no seu entorno. Poñamos por caso: o aproveita
mento da nosa riqueza forestal, do monte. Primeira
mente hai que delimitar qué montes deben adicarse a 
carne e a madeira, e neste segundo caso haberá-que 
tomar as medidas oportunas pra que non se resinta a 

· àctividade gandeira. Logo, compíirá deslindar as zo
nas repoboables con especies de ciclo corto (piñeiro e 
eucalipto, supoñendo que o eucalipto deba plantarse 
nalgú sitio). Acto seguido haberá que ver si tén algún 
senso .utilizar. dentro dos piñeiros, a variedade «insig- . 
nis.IJ ou é preferible limitarse esclusivamente ao piñei
ro dos '<país;;. E somente a partir deiqul -se poderia es
comenzar ·a discutir a implantación de celulosas (e 
non invertindo o arden, como s~ vén facendo), ql)e, á 
súa vez e pra seren admisibles, inda deberían axustar
se a toda unha serie de requisitos adicionáis. 

Hai que fomentar unha industrialización que res
pete o equilíbrio ecolóxico, protexa o medio ambente 
e reduza ao mlnimo os .castes sociais dos proiectos de 
inversión, que en calquera caso deben ser «interioriza
dos;;, satisfeitos aos grupos afectados, poloaxente in
versor, de xeito que se evalúe a rendabilidade social e 
non a rendabilidade privada dos mesmos. Eisf, non é o 
mesmo montar unha planta de celu asas nas Rfas 
Baixas -moi ricas en plancton e con escaso inter
cambeo de auga co mar, o que agrava os afectos con
taminantes- que noutra parte; nin é igual concen
trar que dispersar inversións deste tipo, xeneralizando 
os seus efectos dañosos; nin facer as instalacións con 
mellores ou piores métodos anticontaminantes, inda 
que, tocantes á industria papeleira, non s.e conoce 
ningún método anticontaminante de verdade; nin in
demnizar en xusticia aos perxudicados que non face
lo. Matinen tamén, en función de todo o que vimos 
decindo, no caso da proiectada Central Nuclear de 
Xove. 

Defendemos unha industrialización que percure 
un meirande equilíbrio territorial de Galicia, no ca
rr.iño da superación dos contrastes asistentes entre a 
cidade e o campo e entre a costa e o interior (a 
proiectada Autopista do Atlántico levará con ela xusto 
os efectos contraries). Unha industrialización que teña 
en conta a dispersión da poboación galega, o feito de 
que nos seus dous tercies vive no campo (inda que 
non toda do campo) e de que, por razóns económicas 
e sociais, no agro galego hai sempre man de obra dis
poñible pra proiectos de industrialización rural. En fin, 
opoñerse á desertización da Galicia intrior pode ter un 
sólido fundamento económico, ademáis de social. 

Por distintos vieiros estamos chegando á necesi
dade de ir cara unha tecnoloxra humanizada. Si pen
samos con perspectiva, porque se cadra hoxe por ho-

-. 

xe semelle unha utopía, outra vertente deste proble
ma vén dada pola esixencia de camiñar cara unha tec
noloxía aprensible polos traballadores, de maneira 
que se peidan facer unha idea do conxunto do proce
so productivo en que esteñan inmersos e, xa que logo, 
domina lo. 

Dende outro punto de vista. defendemos unha se
cuencia de desenvolvemento económico a partk de 

. actividades directamente productivas, que senten as 
bases pra o desenvolvemento futuro e «tlrem> doutros 
proiectos de inversión. lnvertir masivamente en activi
dades meramente «permisivas» (c_arreteiras, enerxía, 
etc.) da inversión directamente productiva non acredi
ta que ésta chegue algún día a ser realidade, mentras · 
que a recíproca sí é certa. Naturalmente que esta ar
gumentación non se pode .aplicar en abstracto, seña 
por esistir razóns de índole soGial que aconsellan o 
cõntrario, seña por atopamos nunha fase do proceso 
de industrialización en que estas inversións «permisi
vas», que acompañan ao desenvolvemento xeral da 
actividade productiva, fanse imprescindil?.les. Hoxe, . 
p0r_ exemplo, non hai dúbida de que compre reparar a 
fondo a es'trada do Norte. pero tampo1:1co debería sus
citar dúbidas a afirmación de que resulta económica
mente inxustificada a moi elevada proporción de in
versións en transportes sobre a inversiqn total, na Ga
licia dos últimos anos. tal e como amósou o Informe 
Marco. 

Finalmente, débese afirmar a comenencia de ir a 
unha indust.rialización intensiva en man de obra, pero 
non esclusivamente. Nefeuto, dito eisf sin máis, non é 
forz.osamente certo que a -mellor resposta frente á 
esistencia dunha abondante man de obra seña a crea
ción de empresas que combinen unha proporción ele
v9da de forza de traballo en relación ·CO capital, por
que, nunha perspectiva dinámica, unha inversión in
tensiva en capital, na medida en que masimiza o es
cedente invertible e éste se invirte efectivamente, xe
nera a longo plazo máis postos de traballo que os que 
absorbería unha alternativa intensiva en man de obra. 
Non imos discutir eiquí este problema a fondo. Diga
mos que, na práctica. optar por un ou outro tipo de 
proiectos de inversión é unha opción sobre o tipo e 
pautas de medre que se desexa, e non unha opción en ' 
abstracto entre técnicas alternativas dispoñibles prá 
obtención dun producto dado. No presente contesto 
económico e social de Galicia, e tendo en conta que a 
meirande parte das directrices que formulamos ante
riormente especifican un tipo de inversións intensivas 
en forza de traballo (coincidencia con inversións que 
artellan a industria, coas que eliminan certos aspectos 

· da dependencia ... ), deben ser preponderantes as in.,. 
· versións que absorben man de obra. En todó caso, ha
berá que combinar esta elección con algúns proiectos 
intensivos en capital, en sectores punta, ou en fases 
do proceso productivo especialmente sensibles ao di
namismo tecnolóxico, necesarios pra dar pulo a toda 
a industria galega. O que carece de xustificación é un
ha política de abaratamento do capital por debaixo do 
seu coste real (subvencións a fondo perdido, cretos e 
tipos de interés moi baixos., etc.), que alenta a sustitu
ción de traballo por capital sin maior fundamento 
económico. Nembargantes, ésta foi unha das cons
tantes da chamada «política de desarrollo regional». 
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