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en poleiro alleo 
AS SUAS PARTES 

A A~ociación de Veciños de 
Barallobre, en escrito publicado 
en «La Voz de Ga/ícla», denun
ciou a espulsión do colexio dos 
Hexágonos por «Enseñar as 
suas partes». Prob.s dos nenos 

que caian nas mans de mes
tres tan pudibundo1 e gardas 
esforzados da moral • os boi 
costumes. ¿Ou seró a env&xa 
e a propia malicia o que gar
dan? 

Ben estó abominar do 
mundo e da carne 11 un gosta 
de facer penttencla. Pro, polo 
menos, que 01 nenos non 
sel\an vfctlma1 de ca1to1 e ln
maculados capadore11 m611 
conocldo1 popularmente por 
burros maliclo101. 

PRA CHORAR 

N r vl ta «Punto y como», 
df e s 11 un r cuncha a «ho

menaxeun; o DI das L tras Ga
l as. «El 1 7 de mayo de 1863, 
le cultura gallega conoc/a uno 
de los momentos m!Js significa
tivos de toda su hlstorla. Es la 
fecha de la aparición de «Canta
res Gal/egos» de Rosa/la de Cas
tro. 

Uno de los motivos que más 
han Influído en la reallzación de 
los CANTARES GALLEGOS, ha 
sido, sin duda alguna, el co
mienzo de la vida conyugal en
tre la poetisa gallega y el histo
riador Manuel Murgula; desem
peñaba la labor de bibliotecario, 
por lo tanto tuvo que desp/azar
se a vivir fuera de Ga/ícia. Todo 
esta, unido a las dos espínas 
c/avadas por la muerte de su 
prímer híjo y de su madre, ob/í
garon - por asi decido - a Ro
sa/la de Castro a declr: 

Ad/os rios, adlós fontes, 
adiós regatos pequenos, 
adiós vista dos meus ollos, 
non sei cando nos veremos. 

Parece resígnarse la poetisa 
ga!lega a abandonar su tlerra 
querida. A pBrtir de aqui es 
cuendo comienza a prevalecer 
en Rosa/la la «morriña». 

Ao ler estas cousas, dan ga· 
nas verdadeiramente de 
abrirlle a1 bógoas, bágoas ·de 
xenreira contta de Informado
res (?) como o que suscrfbe es-

que te chorar611 tal 6 a agu· 
deza deste fino comentarl1ta. 
Por se ascaso, compre clarexar 
que o corresponsal en Gallcla 
desta revista non ' o autor do 
articulo, atf 6 que o máis pro
bable 6 que a valoración que 
fai a copiara o seu autor dun
ha enclclopedla daquelas que 
aturóbamos na escola e que, 
ademais de espllcar como 
comportane na mesa, de su· 
ministrar ampla información 
sobor da t6cnica de «llevarle 
las zapatillas a papá», hi1to
rlas do glorloso Descubrlmlen
to e Conquista de Am6ricq, 
ilustraban ao ·lector cun chisco 
de e1oti1mo sobor de feitos e 
pe-,1oeiro1 «vern6culo1». En 
fin1 ,que nunca mHlor dito 
·aquelo de que o .papel ·t6n 
man-do que He poften. 

·A CULTURA 

DE ·DON •PIO 

«El C@rreo Gal/ego» do do
mingo dfa 18 deste mes, dá a 
noticia dtrnha inauguración: ' ((E/ 
ministro de cultura, don· Pio {;a
baníllas, ha prestdido esta"'- tarrle 
(!f1 Aontevedra la inauguración 
de la Casa de ·la Ju-ventud de 

ta1 cur1llerfa1 denlngrando 6 
nosa Rosaffa e argallando un- ) ~ 
ha lmaxen de choron.a mo
rrlftenta, onde 1omente1 hou· 
bo unha grande poeta. O. lec· 
tores que nona conozan, van 
pensar que «Cantares Galle-
901» 6 a versión po6tica de 
«Simplemente Marfa» e chora 
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Forcarey. Aqui -çlijo- hay una 
biblioteca. Quiero deciros que el 
amigo que nunca falla es el li
bro. Es la herramienta más im
portante. Don Pio Cabanil/l¡ls fi-

. nalízó con unas palabras de su 
tio, el poeta Ramón Cabanillas». 

Pfo Cabanlllas, ao frente do 
seu Ministerlo, e1t6 levando a 
cabo grandiosas reallzad6n1 
no eido .da cultura. De cando 
en vez, chega de Madrid e 
pón unha bibliot&ea, non sefta 
que todo seftan banquetes de 
confraterñizacl6n caclqúll. Si 
hoxe contamos con libros en 
galego, 6 poucas as 9racia1 ao 
1eftor Cabanllla1, que nem
bargantes, armóndose de va
lor, chega mesmo a d&eirlle 6 
xe-nte·de Forcarey que.o:Ubro 6 
o millor amigo -e outras •lerias, . 
sin asomo de -vergonza. 

<drmáns, •irmóns_-galleflos, 
dende Ortegal·a Mifto, 
a folla de ouclfto, 
fagamos ·rebrilar». 
di ·ó noso ,pOéta R~món.Caba
.nillas. Cdn-do D. Pfo cita os 
teus veno11 a bon:,seguro que 
se· lle:.pón a ,·carne de -galifta. 

PACY.A-a 

-·EN ·FAMILIA 

2 / A-NOSADBIA 

contrai de esas cuentas por par
te de los trabajadores. 

Este sistema - contínúa el 
señor Montero- /tia reeducan- · 
do a los trabajadores y· empre
sarios y la empresa seria como 
una famifia en -la que todos co-: 
nacen los ingresos . y los gastos. 
y saben cuando hay que a{Jretar 
a fo,:,do o cuando hay que aflo- -
jar». 

Ben se ve que andlveron \ 
agudos os que no1T1earon .. ao 
Sr. Montero como asesor 
teolóxico da preautonomfa ... 

Os resultados 6 vista e1t6n, 
ainda v6n ·de ser nomeado e 
-xa é:leu de -fuclftos coa pedra 
fllosofal, -eo remedio pra con
querir nas r&laclóns lâbora-i1 a -
:armonfa -celestlal. 

~ traballadores .que iigan ~~ 
··ao p6 -da letra ··01 bondosoa ; 
comellos·do ~Sr. Monte'ro, Don 
Celso,-fabrkando xuntamente . 
cos ·empresarlos · ·un fermoso 
pado, non conquerir6'n millo
f'Os no .seu choio, pro -de tegu- . 
-ro -que cos aalarlos-de fame --e o · 
.paro que temoi ·en Gallclcí · 
acadan .axi(\a o Reino"de'Xola· · 
<fat. Ningún ~vicario cie mini1- · 
·tro aliftou tan -ben o pacto-:-so- :· 
cial deica a :data. ·-

Cel-so Montero fai unhas de- En fJn, q~e xa o saben 01 
daracións ao «ldool Gal/ego», traballadores, a pactar sobor 

bl . -d áb d dí 17 do principio da -economfa -so-· pu 1ca as o s a o a , que 
en calidade -de «ministro» de tial de -mercado: as contas ela- -
Traballo (?) .da ·)(unta, adianta ras e 0 chi~ulate espeso. Tan 
uñhas solucións de piadoso claras estón as contas que••
alento teolóxico sobor do mun- cusado-' decir quen v~i comer 

o chiculate. do laboral: ((Yo no soy quien ní 
tengo poder para aumentar la • Do que ie_trqta 6-de conver
productívidad en Ga/ícía, pero , tir a empresa nunha gran fa-. 
creo que es necesario aumen- milia, onde todos ·se queiran · 
tarla y el pacto entre trabajado- moito e todos velen polo·patri
res y empresaríos la aumentaria monio común; dise xeito; -01 
sustancíalmente. Este pacto traballadores e empresários 
tendría que partir de _buena fe y poderán vivir felices comendo 
que se fuera cumplíendo pau/a- perdices. E tódo elo terán de 
tir:iamente, con las cuentas ela- agradecerllo a e•a alma cán
ras por parte de la empresa'y un dida que é o Sr.· M-ontero. 
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Os problemas da Universidade e máis 
concretamente a contribución desta 
institución á esculca sobor da realidade 
ga!ega, desbordan o interés que 
lóxicam~nte suscita entre os propios 
estamentos universitarios, pra se 
com/ertiren nunha cuestión que afecta á 
todos,_ porque en definitiva, a si~uación 
actual da Ur:-iiversidade remftenos a toda 
unha polftica educativa que o Goberno 
español practica na nosa nación. 

Xa vén sendo tópico, e non por ·eso 

menos dooroso, constatar que contamos 
no país cunha Universidade que de galega 
tén sementes a ubicación xeográfica. 
De~preciativa frente. á realidade nacional, 
aillada do entorno social, constitúe un 
modelo qo que se adoita chamar 
Universidade «literaria» e alonxada das 
realidaaes concretas. Unha institución, en 
fin, na que ademais de impartirse un 
ensino, qlie por alleo, vólvese incapaz de 
formar aos profesionais que Galicia 
necesita pra transformarse, realfzase unha 

pescuda científica motivada pola «aventura 
do conocem3nto» e sin aplicación de 
ningún tipo ao contesto galego, agás 
honrosas escepcións que se contan cos 
dedos da man. O feito de que as memorias 
que recollian as investigacións elaboradas 
na Universidade e que se encontraban a 
disposición do público non se publiquen 
desde os anos 50, non nos impida apalpar 
a evidencia dunha institución en 
contradicción co medio nacional e social 
no que se asenta. 

' 

INVESTIGACIÓN UNIVERS.ITARIA 
. - . 

ALLEAMENTO E DESPILFA~RO 
. ~o ,.toçante~ ¡\ . .orientación e .á 

fir.ialida~fo 'que se~ lle imprime á in
vestigªciónf na ,Universidade de 
Sadtiag.o, ollada globalmente1 déi
xasê .ve~ .a.~ desconeslón re~pecto 
d~ ·agri<?t.,11tuq3, '·ª· pe~ca, activida
de~ industriais, sanidáâe, ~te., e 
m·ê$mo. as .inter:fe,r~!l@ias entre or
ganisrnps. que ~ste~li~a.n; na prác
tica:, xa hastra ~a- !aboura .pósitiva 
ql)ff' p_~j d~~a . ~esen~Ó.lver algún 
dos· profo§ipoais q.ye se esforzan 
nún traballo deste .~igo aínda que 
seña pola sua conta e risco, ao 
ver~e sen o "apoio da instltución, 
ou ··mesmo atopándose coa sua -
l:tôstilidãde. 

-Niste senso,"o profésor P. Ber- · 
mejo .. apuntaba: «dentro do depar- -
tamento de Qufmica Analftica, te-

- mõs as liñas de investigación pura 
e aplicada; agora ben, niste intre 
estamos a ser obxeto de criticas, 
non pode,.,;,os chegar a chamar.lle 
estórsión, polo tipo de- investiga
ción que diriximos». Estas eivas 
teñen a sua. raiz no modelo uni
versitario no que están mergulla
das as ~·labouras de investigación. 
Así o .manifestaba o profeJOr Fie
rros, do departemento de Edafolo
xía na Facultade de Biolóxicas: «A 
investigación nas facultades de 
Ciencias é fundamentalmente~ 
teórica, unha inve'stigación pura. ~ 

. ~ 
O problema é logo saber cal é o u 
posto que debe ter a investigación ESCESO DE APARATOS SOFISTICADOS, CARISIMOS, QUE DIFICILMl!NTE TIRAN UTIUOADE. 
cientifica e a universidade dentro 
do pais. Si se ~stá por unha Uni
versidade clásica, entón tén que 
haber un alto porcentaxe de in
vestigación pura, pero eu entendo 
que a Universidade galega debe 

CADRO BRANCO 

O dia 3 de maio, o «FIEST A 
PRIMA» entraba nos portos cie 
Ro1ario e de Bueno1 Alre1 coa 
bandeira galega con estrela ro· 
xa, tal e como decidira a a1am· 
blea de traballador•• composta 
por marlftelro1 galegos e ltalla
no1. 

Edita: 
Promocións CuJturáis Galegas, 
s. A. 

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

Director: 
Margarita Ledo Andión. 

ser esencialmente politécnica. Pra 
esto haberia que' completar as fa
cultades que actualmente esisten 
con outras xa máis concretas: 

Ciencias Agrarias, Veterinaria, 
Ciencias Mariñas, que por propia 
definición farian unha /aboura de 
aplicación inmediata na realidade 
galega; non poderian facerJ por
que seria un despilfarro, investi
gación sen máis». 

Sobor desta inoperancia nun 
campo de tanta responsabilidade 
social como o· é o da investigación 
médica, afirmóusenos: «a Fa7:ulta
de no se preocupa o máis mlnimo 
da investigación elemental a nível 
de meiciña preventiva e social», o 
qué singularmente grave «nun 
pais como o noso que no aspecto 

A!lOSA 

sanitario pouco lle tén que enve
xar aos do Terceiro Mundo. Hai 
anos que hai focos endémicos de 
meninxitis polas Rias Baixas, pasa 
o tempo, morren os rapaces ... ;> e 
esto pódese decir doutras nefer
medades típicas de pafses subde
senrolados como é o caso dq ra-
quitismo. 

EQUIPOS SOFISTICADOS 
E INÚTILES 

Poderíase pensar que a inefica
cia na investigación universitaria 
está condicionada pola precarie
dade de medias materiais, equi
pas, etc. pero un análisis máis 
fondo pón ao descoberto o pro
blema da sua distribución e utili
zación. 
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1 
X . . ca~b~e .. ~é!riñor 

«En términos xerais e facendo 
unha vàloración económica dos 
equipas de que se dispón, enten
do que abondan -dirf anos o pro
fesor Fierros-, pero unha cousa 
é o volume de diñeiro invertido e 
outra se os equipas son óptimos 
prá investigación aplicada que ne
cesitamos. Hai un esceso de apa
ratos moi sofisticados, carísimos, 
que díflcilmente terian utilidade 
inmediata; costa máis conquerir 
un coche pra sair ao agro que un 
aparato que vale moitos millóns e 
e cadra é menos útil». 

Abondando no mesmo, o pro
fesor Bemejo engadirfa: «O que 
comprirla é unha coordinación 
verdadeira, que non esiste, entre 
os propios departamentos da Uni-

versidade, xa que estamos asistin
do a un descontrai total. Si se 
quere que a Universidade se orga-

CADRO NEGRO 

Na zona da Ponte do Pasaxe, 
Corufta, perto duns bancos de 
marisco, a contaminación por 
augas fecale1 provoca a esl1-
tencia de un millón de bacterla1 
Coli por mililitro. 
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NACIONAL 

FORMANSE UNS PROFESIONAIS DESVENCELLADOS DA REALIDADE E DAS ' 
NECESIDADES DO PAIS 

nice en departamentos, sobran as 
Cátedras, sobran os Decanos, 
porque o departamento seria a 
unidade básica da investigación e 
da docenciB, como xa acontece 
noutros palses do mundo. Por ou
tra banda, os organismos traba
llan uns ao marxe dos outros e 
d te x i to, non eslste coordina
ción entre o Instituto Oceanogr/1 -
flco, 

nográfico e, pola outra, o de In
vestigacións PesqueirasJJ. 

A UNIVERSIDADE MONTADA 
SOBRE O OESPllFARRO 

E asf, resulta tamén significati 
va a comparanza da Universidade 
ga lega coa de países do capitalis
mo avanzado como é o caso de 
Ca talunya ou Francia . O profesor 
Flerr s anall zarf o problema nos 
8 uintes tórminos: «Certamente, 

Universidade Catalana está 

máis preocupada polo seu medio. 
Ahí están o lnstítut d'Estudis Ca
talans, Societat Catalana d'Histá
ria Natural, grupos escursionistas, 
todo un movemento amplo de 
achegamento da Universidade e 
dos universitarios ao medio, ainda 
que adoita ser un .achegamento 
tinguido de culturalismo en moi
tos aspectos. De todos os xeitos, 
hai unha diferencia grande; caído 
que en Galicia está é unha cues
tión inaplazable a facer dende xa. 
Entendo que é un despílfarro total 
ter unha Universidade montada 
con este tipo de investigación e 
de ensino, que forma uns profe
síonais desaxeitados da realidade 
e das necesidades do palsJJ, inda 
que a niveis esclusivamente indi
viduais. ás veces fanse interpreta
cións como as de María Luisa 
Arese, profesora de Microbioloxfa, 
que non atopa diferencia entre a 
investigación que facía no Institu
to Pasteur, Francia, e o que ac:
tualmente desempeña na faculta
de de Biolóxicas. 

MISION BIOLOXICA 
FEITA PRA O PAIS 

A investigación en Galicia, pe
sie a todo, tén antecedentes 
históricos que marcan un fito non 
somente nos achádegos, senón' 
mesmo no vencellamento aos 
seus usuarios, neste caso a clase 
labrega galega. Referfmonos á 
Misión Biolóxica de Galicia, no · 
tempo en que a dirixiu Cruz Ga
llástegui Unamuno, home do Se
minario de Estudos Galegos que 
mereceu as louvanzas de Caste
lao. 

Sabor da sua obra falou con 
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entusiasmo Dfaz Fierros: «foi unha 
e.speriencia moi interesante, por
que daquela a Universidade ainda 
era máis teórica do que hoxe, e o 
instituto de investigación que foi a 
Misión Biolóxica era ·o único orga
nismo que f acf a o seu traballo 
vencellado ao entorn9 de Galícia; 
por outra banda, tiña a ventaxa de · 
estar apoiada polas Diputación.s, 
que no tempo tiñan unha oerta in
dependencia. Si se ana/izan os 
traballos realizados pola Misión, 
vemos que xa están ahl definidas 
as liñas básicas da rexeneración 
da agriçultura galega. Era unha 
iflstitución feita polo pais e traba
llando pra o país. All traba/louse 
no millo, na pataca, selección dos 
porcos, fertilídade dos chans ... , 
pero aínda hai máis, porque a Mi
sión encetou unha !aboura de es
pallamento dos seus conocemen
tos aos propios agricultores, por 
exemplo a traveso do sindicato de 
compradores de ·sementes, que 
introduciu o millo híbrido. Foi un
ha !aboura de achegamento da in
vestigación aos seus usuarios, po- · 
lo tanto, o que debe ser a investi
gación en 

1

Galicia na actualidade 
estaba xa agromando nesta ínsti
tuciónJJ. 

A INVESTIGACIÓN 

QUE PRECISAMOS 

As perspectivas dunha investi
gación capacitada pra intervir no 
desenrolo do noso pafs, circuns
cribíndonos a aquelas especiali
dades que teñen·hoxe unha maior 
transcendencia, írían dirixidas ao 
sector agra'rio, pesqueiro e ã rela
ción da industrialización cos re-

cursos natuq3is e medio. ambien
te. En canto á agricultura, ha,berfa 
que darlle a volta aos modelos de 
investi;gación con que se 'traballa 
na _actuqJidade, importados e ~e 
difícil adaptación ao medio rural 
galego. Probablemente teria de 
centrarse ña utilización, d,as cha
mada~_ tecnoloxías «intermedias», 
que se caracterizan por aproveitar 
e -valorar as técnicas de cultivo e 
os productos autóctonos; partir 
dos ecosistemas naturais pra ti
rarlle a másima potencialidade, 
respetando a comarcalización, 
prevendo a agresión ao medio e 
contando coas posibilida!des reais 
que teñen os labreg_os de ade
prender as técnicas que se apli
quen. Dirixiríase fundamental
mente_ao estudo da millora xené
tica das razas, ao contrai de pra
ga~ e á percura dos fertilizantes 
máis eficaces e ordenación dos 
cultivos dacordo cos E:Jiferen.tes ti-
pos de chans. · ·~ 

Nas actividades pesqueiras co
bran .importancia os estudos 
ecolóxicos do litorat e das rías ho
xe sometidas a_ un- proceso de de
gradación polos efectos dunha in
dustrialización irracional. Niste 
senso. Mercedes Casal fala.ria de 
que .«a nível galego,falla unha pla
nificacíón ambiental con estudos 
ecolóxicos previas dir(xidos a mi
nimizar as ger-turbacións no me
dio e evitar situacións como a da 
ría de Pontevedra. Das sustancias 
verquidas, algunhas son e!Ímina
bles pero outras, como o mercu
rio, acumúlanse nos seres vivos e 
fan que unha gran can~ídade de 
especi~s non señan aptas pra o 
consumo por supoñer un grave 
risco prá saude>J. 

O CASTRO@. E SARGADELOS~) 
SON CENTROS QUE MANUFAC----

lf. 

TURAN CERAMICA ~TERRAS 
GALEGAS E CON IDEAS DO NO- · 
SO TEMPO.MAIS TAMEN COLA-, 
BORANDO CO IO CE 
FORMAS DE GALICIA@.E O SE
MINARIO DE ESTUDIOS CERAMI- ·, 
COS@) IMPULSAN E ESPALLAN 
eoL0 MUNDO O ARTE E O CO
NECEMENTO DE GALIOA AO. 5 
TRAVESO DO .MUSEO CARLOSE 
MASIDE E EDICIOS 00 CAS 1 RO 
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NACIONAL 
.: castriz 

·Defensa ·Popular 
'durlha· eicola 

Dende a Corporación Municipal á pasividade 
- ~.~e diferef1tes organismos d~ -administración 

española, 'moitos son os €1Ue '. se enten~-en ent're 
· ·sí pra -opo_ñerse. aos intereses popular-es 

en Castriz, no Axuntamento de, Santa 
Comba, A ·coruña, ao redor ·do 
conf!icto que enfrenta aos veciños cun 
pretendido dono· da escola-xardfn ·que_ a 
parroquia construiu, co traballo' e a aportación · 
~fo todos, aló polo inicio do século, pra 
que. ifurJC.ionase ao servicio dq pobo como 
ben de dominio- público que· é, e non -caia nas 
gadoupas _dfl privatizació_n. 

Xà a partir, do ano 75, os ve
. ciñ'o,s _fixerç)l1 ~~ul?·a com~n frente 

dun fato de problemas, no centro 
, dos cales veuse sltÚar a recupera
. ci,Çm ~g ~u~o .das ~sçolas unitarias 
pra impa.rtir o preescolar,.a. rafz da 

. concentración escolar no Municí
pio dà..Santà· Gomba· n·o 7,6 que as 
d~ixou inutilizadas: Difêrentes es
çrito~ 'de d~n,uncia .foron apare
cendo diante da opinión pública_ 
ao longe> destes anos~ ao. tempo 
que se realizaba,n _unha chea de 
xes.tións con Educación e Ciencia 
-=- pra_ a reapertura das escolas de 
f rielro, P;edreiro, Castr.iz e Boaña, 
dado o grande número de peque
nos menores de 6· é!nos qu~ que-_ 
daban nas parroquias- ou con 
Agricultwr.a :_en .vistas de que na ~· 
Con"cenfr~éi6n Pàrcelaria, de se
gurida voltã, ._ ápare.cfan · concedi-. 
dos a un partíc~l~r .os. terreos da
·escola-xardf n, de - Cast_riz-. Asi-,: 
mesmo, no año" 77, ·a Asociación 
de Veciños pedíéf a dim_isión d_a; 
Corporación, p-e>r:- tomar o acordo 
de desaloxar as es_ç:olC!s e, segun
do as suas dei;:laracións, cederllas 

• '. t • . 
aos caciques. -
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Dende a c0nstrucción da 
escola-xardíA, p_r.a·\ recor.1struirmos 
a histeria d~ ~ctual .. conflicto, os 
veciños encargaron à unha persoa 
do seu coidado e éonservación~ 
persoa que recibfa do Âxunta
mento certa cantidade~ ·anual de 
cartos en concepto de contr:apres
tación.- Estas funcións àesem- . 

peñaronas . varios vecinos como 
Ramón Su.árez, hastra 1939, Ma
'tilde Suárez, filla do anteíior, has
tra o 56- máis ou man.os e Xo-
sé Vilariño, ex-concellai, e Andrés 
Pereira, ex-alcalde, que foi ao que 
lle fixo a cesión a anterior admi
nistradora. Xa nos últimos anos, 
apareceu· como administrador Xo
sé Calvo Garcfa, alcalde de barrio 
e lindante coa escola-xardfn, sen 
·que se informara aos veciños des
t~ cé;lmbeo, másime porque este 
señor é O .J:IU8 reclama ese ben de 
domínio público 9omo da sua pro
piedade, chegando- mesmo a de
rru~ar parte dC!S obras pola suá 
conta e risco. _ 

Como dato espec~fico, engadi
r.e mos que 0·19 de febreimdo eg 
os veciñ.os recurriron á Inspección 
de Enseñanza Primaria . eri vista 
das afirmacións do entón alcalde, 
Andrés- Pereira, sobre· cia desapari
'ción da escola e a pretensión do 
alcalde de barrio de àutootorgarsé 
a saa propiedade. · 

DE ESCOLA A -
ALMACEN PÀRTICULAR .. 

Despois de feita a concentra
ción escoiar en Santa Comba, 
asegún nos informan os veciños, 
a escola de Castriz sofriu o desvâ::.. 
lixamerito · dunha mestra, Rosa 
Gómez, do Director do Colexiá de 
Santa Comba e do propió alcalde 
de b.arrio, que queimaron· libros, 
mesas vellas, levaron as que esta
ban en bon uso prá concentración 
e a mestra «íe'galoulle» un tablón.: 

pizarra ao crego, tablón-pizarra 
que costearon os veciños. Des
pois é éaildo o Sr. Calvo Garcfa 
derruba a parede da escola, a fies
tra, os teitos, e mete dentro pata
cas, leña, ·os porcos e mesmo o 

· carro. lmpide que os nenos de 
Castriz xoguen no xardf n e hastra 
que as nais leven aos fillos ao lo
cal da escola a poñer a vacuna, 
como se.mpre se fixera, obrigando 

. a que se desplacen 8 kilómetros. 
As moitas e diferentes Elenuncias 
que levaron adiante os veciños 

. non iban servtr pra soJucionar na
da. 

, DEMANDA XUDICIAL 
CONTRA A PARROQUIA 

· Así as cousas, os veciños deci
den ocupar a escola e preparar o 
camiño pra que se poña~ funcio~ 
nar, xa que son perto de 80 os cà
Jivos da. parroquia en edade pre- ' 
escolar, dos. que 30 corresponden 
á do lugar de Castriz, ao tempo 

- que impiden que o alcalde de ba
rrio acabe por desfacela de todo. 
Este feito motivou UA -acto de 
conciliacióA no xuzgado de Santa 
Camba, derivado da demanda fei
ta polo SF. Calvo Garcfa a 45 ve
t:i ños, que rematou en desave
nencia, como informamos· no nú
_mero 3 de A NOSA TERRA. 

Agora a demanda xa é a xuicio 
declarativo de maior cuantía, con
tra 44 · veciñ"os «y otros que se 
sientan acreedores a la propiedad 
de la 'vivienda de planta alta, salón 
y finca lindante». 

A opinión popular é clara: «de
mándanos o alcaÚ:ie de barrio por
que, asegún él, lle ocupamos un
ha casa, eaAdo en realidade foi 
rescatar a e~cola-viyenda e xardf,n 
da parroquia. Pola documentación 
que nos mandou o xulgado de 
·santiàgo·, vemos ben que' todà a 

- trapallada se fixo no Axuntamento 
de Sânta Camba, empezando po
lo ex-concellai e o ex-alcalde do 
que xa se falou, deica a act1.1al 
~orporación co alcalde Antbniq 
Cousillas á cabeza, o concellal -Xo
~é . Gerpe Rama e o propio int~re
sado Xosé Calvo, pero seguire
màs coidando da escola, no-n per
mitiremos máis asoballo, se fai fa
lla farémoslle guardia e defende- . 
rémÔla pola forza si compra». 

, . · Finalmente, engadên que «cul
par a 45 da ocupación da. casa e a 
Leira. é ·un iñtento dos caclques pra 
dividimos e confundir á ·opfnión
pública. A escola ocupá.mola to
dos e sober dela somente pode
mos· decidir toda a parroquia». 
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cr6ldca política 
O grau d~ cinismo e manipulaci6n a que estó che

gando o imperlallsmo e 01 seus servidores resulta ben 
slntomótlco de cal ' a contradlcc16n principal no mundo 
capitallsta hoxe. SI por unha banda a próctka contraria 
aos dereltos dos pobos asoballados ' móis flagrante do 
que nunca, pola outra recúrrese a agachar a esplotac16n 
imperialista e colonicillsta baixo de facianas enxebrlstas, 
rexionallstas, autonomistas e mesmo demag6xicamente 
nacionalistas. E declr, a teorfa demag6xica e compensa
toria aparece baixo de formas nacionais e nacionalistas . 
A próctlca real, polo contrario, 6 sucursallsta, a1imilaclo
ni1ta e irrespetuosa cos intereses das nacl6n1. 

APOIO AO «DIA DA. J'ATRIA GAtEGA» 

Todo o devandito vén a conto ·p~a situar nas suas xustas 
coordenadas a participación de todo o sucursalismo político, 
de der(3itas e de esquerdas, no que van anomear cun título 
que non yai ser, nin pode ser «Dfa da Patria Galega». 

·Esta data·, con iste nome, é patrimonio do nacionalismo 
popular, -do nacionalismo anticolonialista, e vén de recibir o 
apÓio da «Carta de Brest», conxunto de partidos nacionalistas 
e revolucionariõs das nacións asoballadas, das nacións nega
das da Europa Occidental - Sinn Fein (Irlanda), UDB (Bre
taña), ECT (Catalunya Nord), HASI (Euskadi), PSAN-P (Paí
ses Catalans), CG (Gales) - qu'e veñen de manifestarse nos 
seguint-es términos: 

«às partidos que loitamos polo dereito de autodetermi
nación das nacións oprimidas polos Estados Imperialistas en 
_êuropa e no mundo, aproveitamos a ocasión pra denunciar 
ás organizaéións políticas sucursalistas de Galicia - tanto da 
de'reita como da ·esquerda- na sua maniobra de embauca
mento do pobo co Estatuto autonómico, encamiñado a re
producir a dependencia económica, política e cultural». 

O PSOE BUSCA COLABORADORES 

O entusiasmo polo Estatuto de Autonomfa ou conta co 
apoio de todo o poder colonizador - caso da ·manifestación 
do 4 de nadal- ou non pasa de ser unha forzada maniobra 
dos que ávidamente están á espreita de participacións nos 
organismos autonómicos, co préstesto de que dese xeito fun 
cionarán millar: 

Non é cousa de volver plantexar ·a cuestlón de si o Esta
tuto hoxe e eiqaí non. téR o mesmo senso que no ano 36, 
senón que o que resulta evidente é que en 1978 o Estatuto 
sementes representa a alternativa neocolçmial, encubridora, 
e así se está a materializar. 

E 0 neocolonialismo chega nesta ocasión do brazo «entu
siasta» do sucursalismo de esquerdas, que conta coa aquies

_cencia interesada e·oportunista çlun certo sector da pequena 
_burguésía que nos derradeiros anos do fascismo se autotitu
-1ara nacionalista, marxista-leninista: revolucionaria. E agora 
veñen a ser dóciles colaboradores do «Partido Socialista 
Obrero Español», porque é Únha alternativa de poder ... neo
colonial. 

XORNADAS-HOMENAXE AUTONOMICÁS 

Celebráron_se días pasados unhas xornadas encol das Al
ternativa!? Autonómicas que, presentadas coma un homena
xe, non son máis que un apoio ao tipo de política enriba refe
rida. Uñs arquitectos homenaxean a dous arquitectos coa 
Aatonomf a, precisamente dfàs ài;ites da data do 28 de xunio, 
intre no ·que se votou o Estatuto. O acto aparece organizado 
por «independentes» que indubidablemente non o son, tácti 
ca á que cada vez se está a ~ecurrir máis pra que non se vexa 
a verdad~ira cara de quen move os ffos últimos. Tén especial 
significado, polo mesmo, a ausencia dun representante de 
Pueblo Canario Unido, movemento que pertence a unha co
lonia oprimida polo Estado español. 

A CONSTITUCION E A AUTODETERMINACION 

· O anomeado consenso constitucional é o acordo entre a 
UCD, o PSOE e máis o PCE respecto de puntos claves pra o 
sistema capitalista e ímperialista, como son: a defensa da 
economia de mercado, a rigurosa «un.idade da Patria», o de
nominado pluralismo ideolóxico e libertada política, princí
pios todos eles que non veñen máis que a consolidar e lexiti
mar a integración do Estado español no mundo capitalista da 
Europa Occideotal. 

A este respecto, foron dabondo sintomáticas as discu
sións sobor de si se introducf a ou non como dereito teórico o 
de _Autodeterminación dc;>s pobos que hoxe integran o Estado 
Español. Mesmo contra deste dereito teórico puxéronse o 
PC, o PSOE, a UCD, AP e, pra colmo de confusionismo, o 
Partido Nacionalista Vasco afirmou que defendfa a inclusión 
testimonial do término, aínda que non o seu valor constitu
cional. 
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Arteixo 

Intereses privados 
nas praias de Alba e Barrañán 
Como moitas praias de Galicia, de propiedade 
comunal, as praias de Alba e BarraMn están 
a ser esplotadas prlvadamente sin ver os 
veciños beneficio nlngún. Por iso, a 
asociación de veciños «Os Brazos», do 
axuntamento de Arteixo, na Coruña, onde 
pertencen as praias de que falamos, 
xa leva denunciado abondo a 
diversos organismos os casos sen recibir 
resposta efectiva ningunha. 
«Sempre nos falaron ben e déronnos · 
conformidade, pero non fixeron nada». 
Denuncias á Xefatura de Costas, 
a Diputación, a Vivenda, ao Axuntamento, 
á Guardia Civil... 
«Legalmente xa fixemos todo». 
Os veciños de Arteixo asisten decote, 
indignados, á espoliación duns bens que o son 
de todos, e o negocio da area, na praia 
de Alba, e o da construcción do que pode ser 
unha urbanlzación, na de Barrañán, 
continúan, frente á pasividade 
dos organismos competentes. 
«Estamos dispostos a que as 
praias señan comunais, e fmolas defender 
con uñas e dentes ... Temos de polhizar 
o asunto». A Asociación de Veciftos, 
xunto coa organización patriótica AN-PG 
van encetar unha campaña de sensibilización 
popular e ver de tomar as medidas 
que señan precisas. 

«Podemos decir que a caracte
rlstica dos bens de dominlo públi
co é a de estar fora do comercio: 
non se pode dispoñer deles (ven
delos, nin hipotecalos, nln dona
los, etc.), non se poden embargar, 
nln espropiar, nin adequerlr a con
sociedade pola posesión conti
nuada, etc. Estas son, ademais, as 
notas que diferencian estes bens 
de dominio público doutros bens 
de domínio do Estado». Isto escri
bia Maria Teresa Conde-Pumpldo, 
abogado, na sección «0 Dereito e 
a Razón» no número 8 do noso 
semanario. E os veciños méis ve-

llos das parroquias de Oseiro e 
Chavin, ás que pertencen as 
praias, acordan dende sempre 
que as de Alba e Barraf\án foron 
comunais. 

AREA DE ALBA 
PRA M.Z.O.V. 

«Na praia de Alba, perto da pa
rroquia de Oseiro, alf onde a Tér
mica de Sabón, xa habia dende 
tempo un señor que quitaba area 
cunha pala e pagaba por eso un 
«canon>> á Xefatura de Costas; 

despois, desapareceu o «canon» e 
seguiron a traballar... A xente 
opúñase, pero hastra que se for
mou a Asociación, legalizada por 
febrei ro, non houbo oposición or
ganizada .. . ». Falamos con Estrela 
lglesias Pardo, secretaria de «Os 
Brozos», asociación que conta 

paisano a avisalos de que se mar
charan, e as palas retiráronse. De 
segu idas, chegou a Garda Civil e 
xa non habia nada». 

BARRAÑAN, 
A ESPECULACION 

cuns 300 socios e grande apoio O 26 de xunio do ano 77 entra 
popular sobor de todo nas parra- en vigor 0 pian de destinde, por si
quias rurais. lencio administrntivo, do chan ur-

«Hai .un par de anos, sarnentas . bano ~ cha11 ruraJ no Município, e 
había -unha pala,. agora hai catro e nos planos do Axuntamento ~pa
.dende h ai pouco,. meteuse unha receu parcelada p¡:irte <!ia pr.aia de 
máis de MZV, unha empresa que Barrañán, a máis usada da zona, 
anda a construir a Térmica de «e isto non tén razón de ser, por
Meirama, asegún dixeron os de · que alJ non hai casas pegadas un
Oseiro que son quen viven por has ás outras. Algúns concellais 
alL.. marisqueo non, non hai nada. · teñen chalets naquela zona e é de 
Vai pra dez anos, unha .fábrica de · supoñer que pra beneficiarse dos 
fariña Eie peixe que t iña os verqui- · servicios que o Axuntamento tén 
dos fora da lei matou todo, pero a de instalar - al.ca r-1 tarillado, elec
pra ia úsase, vai moita xente de ali, t rificación, pavimentación, etc. -
de Oseiro, de todo Arteixo e ta- ao declararse chan urbano, inda 
mén veñen da Coruña». Esta praia sin selo catalogouse asi; o feito é 
pode chegar a desaparecer, esta- que xa se le.van invertidos varias 
na desfacendo coa area que sa- millóns, concretamente en electri
can e os movementos de terras. ficación, mentras moitas parro
«Claro, asf vanse facendo selares, quias non teñen nin enerxia abon-
xa se sabe .. . » do». 

MOITOS MILLONS 
DE BENEFICIO 

Son moitos milló(ls os que se 
r¡noven ao mes, porque 5 palas 
cargando fan uns 1 Oô cám1óns 
diarios cada unha. Cada cam ión, 
¡jola sua banda, leva entre 1 O e 
12 metros cúbicos de area. O me
tro cúbico, en orixe , págase a 50 
pesetas, pero na venda púl:ilica 
chega ás 700 e os costas de tras
lado son minimos, porque a anda
dura dos camións é dé poucos 
kilómetros. O marxen, xa que lo
go, non é nada despreciable, e 
máis se temos en conta que se 
trata de empresas prácticamente 
familiares, quitado MZOV. Estes 
datas, facilitados a A NOSA TE
RRA por font es f idedignas, son o 
tecido de fondo dunha situación 
que ben poidera lindar co encubri
mento por parte da Autoridade: 
«0 outro dia chamei eu por teléfo
no á Garda Civi l pra denunciar 
que estaban sãcando area. Dalf a 
pouco, viñeron unhas persoas de 

¿CHABOLAS OU CHALETS? 

Pedro Castiñefras, un veciño 
que xa morreu, solicjtara hái anos 
na Xefatura de Costas · peFmiso 
pra instalar un muiño; non se lle 
concedeu pra eso, e si, rrembar
gantes pra unha chabola que figu-

- raba como pra gardar aparellos de 
pesca. Máis adiante, Manual Lo
sada, esportador de peixe, mercou 
e desfixo o muiño pra erguer alf 
un chalet, coméntanos o señor 
Mouriño, mi lit ar ret irado, que vive 
naquela zona. A primeiros do ano 
pasado, o tal Manuel Losada soli
citou ampliación da concesión .e 
déronlla, Iniciando as obras de pe
che ao longo da carretera que vai 
á veira da praia. Todo semella in
dicar que se trate de habilitar os 
terreos pra unha urbanización, e 
xa empezou a construcción ·de 
chalets, acelerándose as faenas 
últimamente. «Dende que a Aso
ciación de Veciños colleu nas 
mans este problema, este señor 
hast ra durme alf e deben t raballar 

A lntersindical Portuguesa solidarizase con Corfi 
Vai pra aló dun mes que os 

traballadores de CORFI , Porrlño 
(Pontevedra), esixen a reapertu
ra da fébrica, pechada pola pa
tronal a partir dunha folga de 
solidaridade con compañeiros 
despedidos, e que tivera como 
inicio a negativa empresarial a 
negociar o convenio colectivo. 

CORFI, do ramo de cordele
rla, é unha empresa de capital 
portugués da que é propietarlo o 
señor Oliveira Viola. Por este 
motivo, o Sindicato do testil da 
lnterslndical Portuguesa, des
pois de conversas recéns manti
das coa central galega ING, vai 
promover accións de solidarida
de con CORFI naquel pafs, ac
cións que Irán dende a divulga
ción do conflicto con comunica
dos en todas as fábricas do ra-

mo, deica a recollida de cartos 
prá caixa de resistencia, arnais 
dunha roda de prensa que teré 
lugar este mércoles, día 21, e na 
que participarén representantes 
da lnterslndlcal Portuguesa e da 
tntersindical Nacional Galega, 
ING. 

A defensa do posto de traba
llo e a oposición e denuncia da 
esplotaclón do capitalismo colo
nial, enmarcan o conflicto de 
CORFI, tal e como afirman os 
traballadores daquela empresa 
que se manifestaron o pasado 
ver 11es, dia 16 no Porriño, mani
festación que recollemos gráfi
camente; defensa do posto de 
traballo que se reproduce en 
Ascón, Regojo, e tantas e tantas 
empresas do noso pafs nestes 
intres. 

6 I ·A!IOSATEBBA 

polas noites» engade Estrela lgle
sias. 

QUEN UTILIZOU 
AS FIRMAS 
DA PARROQUIA 

Pero ainda- hai máis. A cons
trucción que se anda a facer, in
cumpre normas da Diputación re
feridas á conservación da paisaxe 
e á distanda mlriima cor:isentida 

_ -18 metros dende a carretei
. ra - , xa que o cercado está a 8 

metros. A denuncia presentada 
neste senso parou a obra, pero 
por pouco tempo, e entramentras, 
aconteceron cousas curiosas co
mo as que imos rela tar: 

Preséntase _alguén diante dos 
veciños de Chavln a decir que 
viña de parte do «cura de Sésa
mo» -Moncho Valcárcel- pra re
coller firrnas nuns papeles en 
branco e dando palabra de que 
eran pra tirar as obras feitas na 
praia. E conseguir conseguiu as 
firmas de todos. Pero quizabes se 
trate .dunha argallada e as firmas 
servisen pra avalar unha suposta 
conformidade da· parroquia de ca
ra a que .o señor Losada a·ccedera 
.á propiedade . dos terreos comu
nais porque, asegún o Axun ta
m~ nto, éste terra presentado es
crit ura de propiedade cando soli
citou licencia de obras, asf como 
rexistro da mesma na Cámara res
pectiva. lnda asf, o Axuntamento 
somente pode estender licencias 
prá const rucción de chabolas pra 
gardar aparel los de pesca. 

E ent re tantas .irregula ridades, 
o que sí está' dabondo clarexado 
é, dunha banda, a intención de 
usurpar bens comunais en benefi
cio privado e, por riba, desfacelos 
coas miras postas na descarada 
especulación a que estas opera
cións nos teñen afeitos; e enfren
te, a decisión popular de impedir 
que Barrañán veña a convertirse 
noutra «Santa Cristina» e de con
querir que, como ben público que 
é, redunde en beneficio de todos. 
Un obxetivo que somente organi
zados podreán conseguir, tal e co
mo afj rman. 
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O dereito á formación profesional somentes se pode 
entender como efectivo si se vencella á 

garantía doutro dereito fundamental: o ·dun posto 
de traballo digno . na propia Terra. Pero nin o un nin 

o outro son realidade no noso país, xa que aos 
traballadores galegos, coma ben df Elena Veiguela, 

profesora numeraria da Universidade Laboral da 
Coruña "' e presentante da UTEG-1 NG, «cualifícannos prá 

emigración e os técnicos siguen a vir de fo.ra». E así o afirmou, 
sin ning-ún recato, o Mi.nisterio español de Educación e Ciencia: 

<(Es importante la formación de los emigrantes, 
especialmente en su -aspecto profesional. Esta 
obligará a ·especial consideración al planificar 
las especialidades a impartir en los centros de 
formación profesional» (Planificación de la 
Educación en Galicia, páx. 153, Madrid 1970) que nas 
suas estadísticas do ano 7 5 decfa tamén ben claro 
que por cada 16 rapaces que empezan FP1 no Estado, 
1 é galego pero que ao chegar a terceiro de FP2 
a ,relación xa · é de 42 pra o Estado e 1 pra o noso país. 

ELENA VEIGUELA 
«A FoFmaci6n·frofesional '.·ensinou a emigrar» 

· tOué opcións tén un rapaz 
~ -gaJego hoxe . cando . remata 

e.x:s~? ~ 
Se non tén .. o .título de graqu-a

do esco.lar. necesario pra facer 
B.U.P. ~ quer seguir estudanto, 
tén de facer Formación Profesio
nal de primeiro e segundo graus, 
xa que o terceiro non se imparte 
en ningures pola grande protesta 
que no seu intre houbo por parte 
dos inxenieiros técnicos de grau 
medio e ·peritos, pois verdadeira-

-mente non se sabía moi ben o es-
. pacia na cualificación que iba· 

ocupar iste terceiro grau: un estu
diante que recibise os correspon
dentes ensinos teóricas e prácti
cos durante os tres anos, estaría 
ao mesm·o nível que os inxenieiros 

. têcnicos de grau medio e peritos. 
¿O salto de octavo de E.X.B. 

a B.U.P. ou F.P. pode ser un fn· 
dice da carga selectiva do ensi· 
no en Galicia? g 

O feito de non acadai: o título ~ 
de graduado escolar débese a ~ 
un retraso na escolarización sin 
ningunha dÚbida', retraso debido a 
problemas socio- lingufsticos, de 
ubicación - xeográfica, económi
cos, e ao nível cultural no que se 
move o rapaz; con todo, coido que 
ci factor decisivo é a falla de 
preescolar, porque un neno que 
vai por primeira vez á escola e tén 
de recoller unha serie de contidos 
pra superar unhas probas que, po-
lo demais, non están adaptadas 
ao medio no que o neno se desen
volve, este. neno, xa que logo, leva 
un atraso nos cursos e non pode 
outer o título de graduado. Ou 
seña, que a unha selectividade 
académica engádeselle unha se
lectividade económica, xa que un 
rapaz que se atope nunha z.ona de 
Galicia onde non esista un centro 
de B.U.P., non poderá cursar os 
seus estudos si non dispón de 
medias económicos. Por outra 
banda, a F. P. non presenta tantos 
obstáculo en canto a ubicación 
xeográfica, porque proliferou da
bondo, sabor de todo a privada, e 
mésmo se crearon centros por or-

. ganismos como Obra Sindical, 
Ministerio de Agricultura, lristitu
to da Marina, etc ... ; entón, os ne
nos de famílias económicamente 
err precãriou vfronse empurrados 
cara F. P. 

A alta proporción de abando
nos nos primeiros cursos, '¿a qué 
se debe? . 

Os rapaces · e os pais miran a 
F.P. como unha prolongación da 
escolarizadón, porque son rapa
ces moi novos, de catorce anos, 
que inda non poden emigrar nin 
entrar a traballar de aprendices ou 
de pinches . ..Si aprende un oficio, 
ben, e senón, ao fin e ao cabo 
cando vaia a unha empresa tam
pouco lle vai servir de moito, por-

que aos empresarios o que lles 
importa é si o rapaz é espabilado 
e dá feito o traballo; mesmo prefi
ren un rapaz que teña traballado 

· no seu taller. Aínda que a «Ley 
General de Educación» di que F. 
P. vai di rixida á formación integral 
do alumr:io, ao .non haber unha se
rie de prácticas nas empresas, a 
cualificación é deficiente, e de ahf 
que ao patrón lle interese cualifi
car aos aprendices no seu propio 
centro de traballo. Si as empresas 
que esisten no noso país fosen 
máis progresivas, interesarfalles 
que os obreiros non somente fi
xerani unttraballo mecánicamente, 
senón que- estivesen capaçitados 
pra asimilar as distintas transfor
maciós da técnica. Esto esixiría 
outra formación; outro enfoque na 
cualificación que non reciben os 
rapaces que entran de pinches 
nas empresas. Ademais, como as 
empresas funcionan con patente 
estranxeira, non teñen laboratorio 
nin departamento de investiga
ción; desa patente vén a instruc
cióri, veñen os téçnicos que farán 
que eses aprendices señan os 
obreiros mecánicos de sempre. 

¿Qué caracterftticas teften en 
Galicia o sector estatal e o sec
tor privado da F. P.? 

A F. P. estatal conta con boas e 
costosas in-stalacións, pro non 
conta co mantimento delas. Pode 
haber moi bós tornos, pro fai falla 
material pra traballar neles, · ou 
senón, é como si non os houbera. 

A privada non lle interesa !n
vertir en infraestructura, somente 
lle interesan as ganancias e por 
eso domina en sectores como a F. 
P. administrativa, delineación, e 
especialidades deste tipo que non 

supoñen grandes gastos na inver
sión. Os centros de electrónica, 
construcción metálica, o frío, son 
os estatais. 

¿Qué tipo de F. P. serfa nece
sario no noso pafs orientada ·a 
fomentar un tipo de industria, 
agricultura, pesca, axeitada ao 
desenvolvemento do noso pais? 

Non é un problema dun remen
do técnico, porque coa polftica in
dustrial que se aplica en Galida, a 
F. P. non tén senso ; acó as indus
trias son de primeira transforma
ción, e onde a F. P. serra necesaria 
é de cara á cualificación dos tra-

, balladores prás últimas fases de 
transformación e sabor de todo 
prás industrias ausiliares. 

Si se chegase a planificar dou
tro xeito, habería que atender ás 
posibilidades de integración nas 
distintas situacións técnicas e de
fender asimesmo o punto de vista 
humano, porque un rapaz que es
comence a traballar precisa dun
ha cualificación profesional, pero 
tamén dunha formación intelec
tual sólida. O ciclo de ensino tería 
que rematar aos dazaoito anos sin 
distinguir entre ramas académica 
ou manual e recibindo ao remate 
todos o mesmo tftuln, co que po
der optar" por seguir os estudos 
universitarios ou ben un ensino 
técnico especializado. Habería 
que darlle a volta á planificación 
do ensino globalmente, e sobor 
de todo da F. P., pra que os traba
lladores tivesen capacidade de in
tervir e facer aportacións á planifi
cación do proceso productivo, ser 
algo máis ca un número. 

Entón, esta alternativa de ci
clo único que contempla a com· 

binación da formación teórica 
coa práctica, ¿op6nse ao princi
pio de F. P. a cargo da empre
sa? 

En realidade esta alternativa é 
unha aberración, porque á empre
sa que imparte F. P. pola sua con
ta o que lle importa é o másimo 
rendemento e non a verdadeira 
formación á que tén dereito o 
aprendiz. De feito, a F. P. xurdiu 
como recambio á maestrfa indus
trial 'da man dos tecnocrátas, nun 
intre en que pretendían a homolo
gación con Europa a nível de téc
nicas avanzadas, competitivas. 
etc ... aínda que sementes se que
dasen no intento. 

Moitas veces tense dito que 
a F. P. é un ensino en función da 
emigración, ¿ti qué opinas dei
to? 

A cantidade de nenos que cur
saron F. P., era evidente que non 
iban ter onde empregarse, asf é 
que esto estaba -programado 
-hai documentos que o acredi
tan - , porque na mesma «Ley Ge
neral de Educación» e no capítulo 
da F. P., fálase de que en Galicia 
tén de terse en conta o grau de 
emigración e a formación que se 
imparta terá de mirar esta saída. 
Así de descarado. 

¿E a F. P. de adultos? 
Na F. P. 1 ainda se pretende 

impartir un ensino integrado, 
pro a F. P. de adultos é xa 
clararrtente formación acelerada 
que se organiza somentes cando 
hai demanda de man de obra sa
bor de todo de cara a emigración; 
por unha banda, cualfficase un 
mfnimo á xente pra emigrar e po
la oura, ás empresas galegas 
veñen técnicos de fora. 

E no referente ás Universida
des Laborales, ¿con qué base se 
montaron e con qué medios 
contan hoxe? 

A primeira en Galicia foi a Uni
versidade Laboral da Cruña, cun 
eixo fundamental nas súas activi
dades, o marítimo-pesqueiro, esto 
en función da forte demanda de 
man de obra que había pra os 
conxeladores, «Grand Sole«, etc. 

¿Qué tipo de e1tudlo1 se fixe
ron? 

Ningún estudio que servise pra 
tomar posición nin sobre as 200 
millas, nin sobre o destrago da 
pesca de baixura, por citar exem
plos de hoxe, o cal pode serivr de 
índice pra ver como funciona o ei 
xo da Universidade Laboral da 
Cruña - . Por oura banda, nunca 
chegou a contar cos estudos de 
inxenieiros de grau medio. 

¿Qué tipo de alumnado acu
de ó Universidade Laboral? 

O do bachillerato é maioritaria
mente de fora, o de F. P. é de acó. 

· A razón desta está en que pra ter 
unha beca de interno, hai que ter 
unha nota media superiror que 
pra estudar de medio-pensionista, 
onde a selección é menor e posi
bilita o acceso aos alumnos gale
gos, aínda que actualmente tráta
se de rapaces mediopensionistas 
do entorno, que van e veñen en 
coche todos os dias. E a Universi
dade Laboral, sabendo o baixo ni
vel -ás veces sin certificado de 
estudios primarias- dos medio
pensionistas, nunca se preocupou 
de darlles un ensin9 especial fren
te aos que veñen por exemplo de 
Cheste (Santander), que están mi
llar escolarizados. 
E no tocantes 61 Universidades 
Laborales de Vigo e Ourense, 
¿cál é a situaci6n? 

En Ourense, o dato máis signi
ficativo é que se programou nos 
anos 60 cando a emigración a Eu
ropa estaba en auxe, o cal danos 
unha idea do fin que se persequía. 

A de Vigo pensouse despóis 
das folgas do 72 , e os rapaces din 
que as Universidádes Laborales 
se crearon pra controlar e descla
sar á clase obreira dándolle a un 
sector dela determinado tipo de 
situâción: cumprirían , pois, unha 
función represora. Voltando á de 
Ourense, compre suliñar que unha 
das suas especialidades é a 
electrónica e o automovilismo, 
cando en Galicia non hai indus
trias que absorban man de obra 
en electrónica, e, así, moitos dos 
que estudaron esta especialidade 
andan agora de electricistas coas 
empresas da construcción. Si mi
ramos o tipo de promoción que fi 
xeron dos fillos dos traballadores. 
vemos que foi mandar man de 
obra prá emigración. 



NACIONAL 23-29 XUNIO - 78 a-¡ ANosADRBlt 

resumes 

e BOMBEIROS 
PRA MONFORTE 

A necesidade dun servlclo de 
Bombeiros na vlla de Monforte de 
Lemos, Lugo, considérase como 
urxente pola AN-PG daquela loca
lldade, que se dirixiu ao Axunta
mento pra que corra coa organiza
ción e dotación deste servlclo. Na 
instancla remesada á Corpora
ción, a AN- PG argumenta sobre 
da lmportancla do Servlclo de 
Bombeiros, «tendo en conta o nú
mero de habitantes da bisbarra, a 
cantidade e a importancla dos In
cendias que se produciron nestes 
derradeiros anos e a que as cons
truccións do casco antigo son ve
llas e arden con facilidade» 

e CONTRA AS 
VIOLACIONS 

D apol de r f rlrse as dlflcul
tacl s con que se atopan as de
nuncias 1 gals dos casos de viola
cións, convertlndose ás veces en 
denuncias contra das mesmas 
mulleres, afirman: «estamos fartas 
de que se nos considere e se nos 
tra te coma lmbéclles e como 
obxetos-cousas. As mulleres so
mos personas e esiximos ser tra
tadas coma tales». 

e PECHE 
CON SALARIO 
INTEGRO 

A fábrica de confección <<San 
Remo», de Villalba, Lugo, plante-
ou no mes de febreiro un peche 

temporal, alegando talla de pedi
dos, e dando como solución que 
as traballadoras se acollesen ao 
subsidio de desemprego. Xa na
quel intre, a lntersindlcal Nacional 
Galega, 1 NG, con presencia maio
ritaria na fábrica, fixo a contrapro
posta de que se seguise a traballar 
con xornadas reducidas e co cen 
por cen do salarlo. 

A empresa, co apoio da central 
sindical CC.00. á que está aflllado 
o propio xerente de San Remo. 
non admitiu a proposta da ING e 
levou adiante o peche da fábrica, 
inda que, según fontes fldedlgnas, 
seguiu a traballar clandestlna
mente en «City Down», fébrlca do 
mesmo grupo, onde a afiliación é 
fundamentalmente das CC.00. 

Presentada a correspondente 
denuncia na Delegación e Maxis
tratura de traballo, ésta fallou a fa
vor da posición das traballadoras 
que coincidia coa defendida pola 
ING, obrlgándolle á patronal a 
abonar o 25 por cen do selaria 
que non queda coberto polo segu
ro de paro. perciblndose. polo tan
to o sala o Integro. 

")~ ~, ·~ ~~ ,- I••',•• -~o'-. 

Vigo 

Sube o Vitrasa 
Os sUspensos, outra 
f0rme1 · de selectividade 

O informe da Corporación Municipal de Vigo 
que con data 31-1-78 se lle remitiu ao 
Gobernador Civil, pra que éste dictaminara 
sabor da comenencia de autorizar á 

l.Jnha comisión ·da -a~a~_ble~ . de alumnos da~ 

Empresa Vltrasa o aumento das tarifas do 
servicio de Transporte Urbano a once pesetas, 
vén de ser aprobado pola Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos, non facéndose agardar 
a aplicación práctica do acordo. 

~Sección delegada da Facultade -de M_eiciña, 

entrevistouse co Director-Comisario da 

mesma de cara a espoñerlle unha restra 

de problemas como son a acumulación de, rpateria Ro 

remate do curso, concretamente en Biofísica, ~ 

a falla de prácticas en Bioloxía ou 
Así, a Empresa percibirá 1,65 pts. de 
beneficio por cada vigués que suba aos 
vellos e descoidados autobuses, moitos dos 
cales teñen matriculas que non chegan 

situacións como o cambeo de horario dunha 

clase, decretado polo profesor, pra ver 

os Mundialés de Fútbol. O móvil inicial desta 

entrevista foi o · alto índice de suspensos á P0-60.000, e cun historial nas suas costas 
de máis dun millón de kms. A rentabilidade 
da esplotación, obxetivo único da Empresa, 
alonxa todo parecido ao que debía 
ser un servicio público. 

en Bioquímica -450 presentadàs, 3-5 

aprobados- que os alumnos consideran. unha 

consecuencia da falla de planificación 

,,,,•t"•rt•• 1111111/t.'I ,,,, \f /11111~ 

e· da acentuación dos criterios selectivqs que 

padece a Sección. 
~'( ilf11,1. 
~ ! ! ~UN l\ 111111\ ~ '1 

Unha vez máis, quedou bulrada 
a manifesta oposición das organi 
zacións populares e de veciños 
que, insistentemente dende o Ple
no de Xaneiro, esixiron o mellora
mento do servicio como condición 
previa a calqueira proposta de su
ba. Realmente, ninguén contaba 
con que a Empresa saíra tan favo
recida, xa que dadas as deficien
cias que presenta o servicio, o 
menos que se agardaba era que, 
públlcamente, quedara obrigada a 
instalar marquesinas nas pàradas, 
poñer en servicio novas liñas prás 
barriadas actualmente incomuni
cadas e que ofrecera bonos e pa
ses pra os traballadores, estudan
tes e xubilados. Estas eran as 
principais reivindicacións asumi
das polas AA. de W. e que se so
licitaron insistentemente. 

MUNICIPALIZAR O TRANSPOR
TE 

Se cadra, quen méis intensa
mente mantivo esta prolongada 
oposición á suba sin condicións, 
agora consumada, foi a AN-PG, 
organización que xuntou sete mil 
firmas apoiando os puntos deta
llados, pra entregarllas ao Gober
nador Civil, que nonas quiso reci
blr ao aplazar a entrevista conce
dida previamente. 

Protestando por este feito, a 
AN- PG remesoulle unha nota é 
corresponsalfa de A NOSA TE
R RA, na que entre outras consi
cieracións referentes á necesaria 
Municipalización do transporte 
urbano, da man dunha Corpora
ción que defenda os intereses po
pulares dlce: « ... máis valerfa que o 
Gobernador, en troques de com
Abrtarse coma mero coordlnador 
das f ~as potlcfacas (..M n Co -

POSICION DE ERGA 

Pola sua banda, a organización 
estudiantil ERGA vén de denun
ciar as mostras de · marxinación e 
discriminación que pesan sobre 
dos aiumnos da Seccíón delega
da: «Ó longo de todo o ano a_cadé-

- mico, o único que vimos por parte 
das autoridades do M EC, foi a sua 
teima po~ deixar na «cuneta» (tér-
01ino coidamos que moi esacto, 
dado o ca·rácter competitivo que a 
selêctividade irraéional do MEC 
impón ao ensino) aos alumnos 
que, cóntra do seu desexo, se viu 
obrigado a a_dmitir pola loita que 
se levou contra da selectividade 

fi, Autopistas, Matamá, etc.) se en Maiciña» engadindo que en 
dedicara a facer valer o seu cargo calquer caso o número de suspen
de Presidente da Comisión Pro- sos «poñerfa moi en dúbida a ca
vincial de Servicios Técnicos pra pacidade pedagóxica do profesor 
escolarizar ás decenas de millei- correspondente». -
ros que nesta Província están sin 
plaza, ao tempo que un r1_1illar de .RESPONSABILIDADES · 
mestres están sin traballo, ou AO MEC 
mesmo que ofrecera indemniza
cións e asistencia sanitaria ás du Sobre os resultados_ da entre·-
cias de veciños de Matamá afee- vista co Director-Comisario, a 
tados de bronquitis e outras doen
cias a causa do ilegal funciona
mento do vertedeiro, agora clau
surado, e que durante 13 anos foi 
unha monumental mostra de co
mo un Gobernador Civil pode in
cumplir as leises que teóricamen
te debfa facer cumplir a todos os 
demais ... » 

Santiago: 

asambiea de alumnos informou 
que éste limitárase a confirmar o 
seu apoio ao profesor de Bioquí
mica, Sr. Sueiras, interpretándoo 
comei algo lóxico xa que «este últi
mo colabora co Sr. Concheiros 
- Director-Comisario - na sua 
política esperimental da docencia, 
polltiça que está a levar connosco 

Queremos pa'rticipar 
no p-esuposto municipal 

As Asociacións de Veciños dos 
barrios de Santiago, que dende 
hai tempo veñen denunciando si
tuacións como a da empresa de 
transportes TRAPSA -mal fun
cionamento nas liñas, horarios 
desaxeitados, falla de marquesi
nas e de billete obreiro e esco
lar ... - ou da concesionaria da re
collida de basuras «El Sob>, esixi
ron ter conpcemento do presu
posto- municipal pr~vio á sua 
aprobación e neste senso remesa
ron unha carta á alçaldfá pra se le
re no Pleno do màrtes, dfa 20, ao 
que asistiron méis de 1 00 per- , 
soas das diferentes Asociacións. 
O alcalde, por suposto, fixo caso 
o{fliso desa carta, ç¡ue n5ln se lle 

presentou ao Pleno, e os veciños 
aturaron entrotjues a lectura dun 
Presuposto no que o Município se 
sigue a hipotecar, sigue contraen
do deudas, sin que se clarexase 
nada de utilización popular do 
diñeiro. lnda que no Pleno oficial 
non fose posible, desque rematou 
os veciños e de propia voz, deron 

e na que non xogamos máis papel 
que o de coellos dê índias. É inte
resante resal.tar a pouca atención 
que o Sr. Concheiros (suposta
mente demócrata) lle presta a cal
quer tipo de presión-por parte do 
estudantado, reflexado no que di
xo diante da comisión de alum
nos: podeis hacer lo que querais, 
huelgas, jaleos, e incluso quemar 
la Facultad, que yo no pienso mQ

verme». 

Así as cousas, os alumnos em
plazan ao M EC a que se T~spon
sabilice dunhá pro~ta solución. 

lectura á carta enviada, entre os 
avisos da Policia Municip'al pra . 
que abandonasen o edifício. Xa 
diante do Axuntamento, houbo 
unha concentración na qÚe se pe
dirfa a dimisión da Corporación · 
hastra que a Policfa Armada fixo ' 
acto de presencia e deu 7 minu- ; 
tos pra desaloxar. 
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(Con ,pcasión çj9 42 ªniversarjo. do R~feréndum do Estat~to) 

O LONGO CAMl.ÑO 
DA RECUPERACION POLITICA DE GAUCIA 

Pra moitos, a historia pa loit~ galeg~ p.o~a s4a nicup8-
ración polftiGa 'tén unha data ben-precis.a: o 28 çte xunio 
de 1936, cando a maiorfa ato>soluta do pafs vo~ou en favor 
do Estatuto. E certo que xamáis estivo Galicia máis perto 
de conquerir un réxime autonómico conqui,stado, pro isto 
non pode facemos esquencer que o Estatuto,· acontece
mento por outra banda estéril nos seus obxetivo.s ·inme
diatos, non foi máis que unha etapa no longo camiño da 
nosa recup.eración polftica. · 

Aproveitando a invitación que me fai a re.dacción do 
semanario A NOSA TERRA, único medio de informació_n 
que mantén unha liña nacionalista coerente, ·no medio de 
tanto fraude quero facer unha reflesión histórica sabor 
dese longo Cé;Jmiño xa andado. 

Unha das cousas que a metodoloxfa histórica tén ho
xe resolto é o ·'pap.el que compre darlle ás ideoloxfas no 
contesto estructural dun acontecemento ou dun perfod0. 
A ideoloxfa perdeu aquel senso sagro que tiña como es
presión que se crefa dunha testa privilexiada, pra pasar a 
ser o que é: a segregación, a nível de pensamento, dun
has forzas subxacentes motivadas polo interés. Desta 
maneira, o análisis da ideoloxía a nível histórico vaise fa
cendo máis sinxelo. Xa non compre perseguir a xenealo
xía das ideas, xa non-compre puntualizar, por exemplo, en 
qué grado Brañas é debedor de Le Play, Parin ou Donoso 
Cortés. Abonda con preguntarse· quen sqn pra saber on
de van e qu6_ queren. Por todo isto, a pregunt9 que .tén 
que facerse o- historiador con respecto ao movemento ga
leguista é a segúinte: Quen foron os qtJe nutriro_n .o gale
guismo. Sabido isto, -xa se pode deducir o que fixeron e 
pra qué o fixeron. _ 

1.-As primeiras- xeneracións galeguistas, as de Fa
raldo, Rúa Figueroa, Romero Ortiz, Neira de Mosquera, 
Camino, Vlcetto, Rosalfa) estiveron nutridas por intelec
tuais mozos pr:ocedentes da fidalguía galega. O seu com
pr:omiso de clqs~.lnvitá.baos a loita por unha Galicia de
senrolada . econ'órrricar,TI~nte, máis industrializada, recono
cida no conceftd. e'~pañç)I das nacionalidades. Fan a loita 
de cara ao estado Çàntral, ao que acusan de non atender 
axeitàdamente~ a Galicia nos seus presupostos _anuais e 
na· s;â polf~l.c(eb~nênica. Pro istas xeneracións non de
fenqe.ro'f:f•unt:J:cr·réfo.rrna agraria, no[l falan da liberación da 
clàse·Jabr·e~_a· njni da l'lbéración dos mariñeiros das P~outas · 
d0s foreiros -e elos oataláns, noñ denuncian a usura da que 
os seus pais sa,caban os cartos pra que eles estudaran na 
universidade:. ~~a un galeguismo, xa que logo, socialmen
te c~nservadÔr-; ~c0nbrnicamente mfnimamen~e refqrmis
ta e soio polfticamente revolucionaria ao p.édir unha ª"'to
nomfa que naqueles ªnos era algo inaudito. 

- 2. -O fed,eralism.Ó géll~guista ( 1868-1887)1 ~staba 
formado pola clase media ~ pola mediana e pequena bur
guesía. No es!atuto que elaboran "(as idea~ inici~ls son . de 
1873, a §Ua redacción primeifa do 188.0 e a apreb.aci611 
do 188.7), G~licip é un Estado soberano (arts. 1 _~ i~). 
Cor.iforme. ~os seus· intereses de clase programan a .refor-

historias de 8Slll&g&dos 
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nia agraria. A terra-tén un alto val<;>r, e é xusto o momento 
de im1ertir nela. Compre, xa que logo, convertila-nun valor 
comerciable. Pra elo, compra eliminar o foro. A reforma 
agrar'ia que os federalistas galegos conquiren en 1-873-
(coa lei de redención foral) vai neste-camiño. A .fundaéión 
dun Banco Hipotecaria que concedera cretos pra m~rcar 
o lçibrego a sua tem~, é o segundo paso pra conql!erir· o 
trámite da nosa agricultura precapitalista a unha agricul
twr,a capitalista. O fracaso do partido levou consigo -o fra
caso oo pian. Aquel galeguisme foi social e eoonómic'a
mente reformista, e polfticamer.ite reyolucionatio ao _pr-e
tender sentai' as bases. dun goberno -autonomista e sobe
ran0. 

3.-A derei~a g~lega, que se decata da posibilidade 
de que os wup.os máis' radicais .aproveiten n_o s.eu fav,or a 

latericia galeguista do pobo, xira dunha maneira clara de 
C"'ra o galeguismo, Os grandes terratenentes, que consti 
tuirán a cerne do rexionalismo de finales do século XIX, 
afectados pola crisis agraria de 1885, e seguintes anos, 
inicia unha acción de defensa dos seus intereses de clase, 
percurando unha autonomfa que non signifique outra 
cousa que a libertada pra facer unha política económica 
axeitada aos seus intereses. Non di outra cousa Brañas, o 
lúcido líder -rexionalista, cando .en 1892 publica a sua 
obra «La crisis económica y la descentralización regional». · 

4.-0s membros das Irmandades da Fala e do Parti
do Galeguista procedfan da mediana e pequena burgue
sfa. Ven ·a Galicia con o_llos de intelectual. Estudaran nas 
mellor.es universidades e tiñan unha grande cultura. Eran 
da mediana e pequena burguesía. Querían unha Galicia 
autónoma, dentro do «Estado integral» da España republi 
cana. Ouerfan unha industria galega, que o capital galego 
dinamizara a nosa economfa e pra esta comprfa que Gali
cia, ou seña, eles, poideran orientar a política económica 
do noso pobo, por suposto dentro dunha filosoffa do libe
ralismo económico. 

Despois dunha magnifica propaganda, facilitada polo 
apoio interesado dos partidos centralistas, conqueriron 
que a masa popular votara masivamente o Estatuto que 
preparan. Un Estatuto posibilista, mediocre nos seus ob
xetivos, de miras moi curtas. 

5. - Despois desta andadura polo camiño do gale
guismo de loita, parece que xa se pode deducir que o po
bo galego, que mantén inconscientemente unha evidente 
latencia galeguista, (¿cómo se pode esplicar senón que 
seña o pobo quen manteña o idioma, as nosas leis, o rit 
mo propio da vida galega?), non atopou en ningún grupo 
ou partido polftico a canle axeitada que recollera os seus 
anceios máis fondos. Porque se no 36 votou masivamen
te, non se pode pensar que no 36 fora masivamente do 
partido galeguista. 

6.- Pra rematar compre facerse a derradeira pregun
ta ¿E hoxe· quen son os galeguistas? Pra respostar, 
compre por un principio de decoro, non mesturar os gru
pos. Vou(11e referir ao galeguismo de arco iris que apare
cew na víspera c:las derradeiras elecc.ións de xunio de 

· 1977 e que se reproduce como un milagre a medida que 
xurd~n novos postos que cubrir pra- resolver o que cha
man '«el gran problema de Galicia». Ese galeguismo de 
onte e de hoxe é un csfalópodo dunha especie que xa 
creíamos estinguida. Nese galeguismo conviveí-l mestura
dos os que aí11da non hai tres anos comfan no piote do 
franquismo, os que gobernaron o país corno fillastros de 
Carrero, os que af nda hoxe cobran a sua boa soldada do 
s·indicato estif)guido, os que e<;tnsos de zugarl~e aos labre
gos ao tr:aveso das Cámaras Agraria~ hoxe p~rcuran un 

--r.etiro apacible m,m sillón da Xunta «para resolver el pro
blema de los p,obres gal/egos». Non é necesario perguntar 
onde van nin qué queren. Abonda con sab,r quen ton. 

Aforturn;tdamoote pra Galicia e pré nos9 dignidade 
polftiGa, .afnda hai outro galeguismo ... 

Po.r X. MARIN 
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Moitas xentes populares han ir quitar o 
demo do corpo este domingo ao Santuario do 
Corpiño. Moitas xentes populares antre os que se 
misturarán curiosos e feirantes, moitas 
xent s que teñen andado hastra 20 kilómetros, 
ch gado nas vfsporas a facer noite ao pé do 
monte ou na carballeira «chaira como a palma 
da mau», xa coas bandas 
de música a facer tempo. 
O reconocemento popular de que esisten 
doenzas máis alá das esclusivamente físicas, 
doenzas psicolóxicas, transtornos dos que 
as causas son mesmo diffciles de razonar 
pero que están ahí e compre apan.dar 
con elas, maniféstase lisa e puntualmente 
en lugares coma o Corpiño, 
na parroquia de Losón, neste caso coincidindo 
co solsticio de vran, despois da 
noite máis curta do ano, a noite 
de lume ou de San Xoán. 

VANSE CUMPRINDO PENITENCIAS COMO A MORTIFICACION DO PROPIO CORPO, 
ESPECIES, CARTOS QUE SE llE POÑEN NO MANTO Ã VIRXE ... 

/ 

«Atópase este santuario no concello de Silleda. pa sua orixe reffrese 
a seguinte histeria. A mediados do século Vlll, vivfa nunha cova do monte 
Carrio un santo ermi}año moi devoto da Santísima Virxe, 
en cuia loubanza botaba pláticas ós labregos que o viñan escoitar.' 
Morreu santamente e dalí a algún tempo atoparon o seu corpo incorrupt 
e non se astrevendo a profanalo levándob pra outro -sítio, alí mesmo 
lle fixeron unha capela, que foi chamada do Corpiftó. Cando ch~gou 
a invasión dos alarbies, e os cristiáns tiveron que fuxir, a capel·a 
abandoada chegouse a esborrallar, e non quedaron alí máis que unhas 
pedras cobertas de silveiras e de ortigas. A mediados do - · 
século Xll eran os pastores os únicos que s·abfan do sitio ~ U-ñ día, 
polo mes de San Xoán, andabàn pór a·lí co gahdo uns· pequénos.: · 
viron que s.e cobrfa o ceo d.e súpeto, e procuraron achego nas ruiña 
contra do ·trebón que semell·aba vir. Ó entraren vf ronse ·envoltos 
nunha craridá ·que non parecía desté m~nqo, e aparecéuselle-s a 
Virxe co Neno Xesús no colo e cun ramo de fores na mau dereita. 
A aparición repiteuse máis veces e, por fin_, enterada a xente, foro 
todos co cura e determiñaron de construir alí un santuario, onde 
axiña escomenzaron _a darse moitos milagres. A aquela Virxe 
chamáronlle ·a Madre de Dios do Corpiño.». 
Vicente Ris_co Etnograffa, en. «Historia de Galiza~> Nós, _Buenos Aires 

Porque si o orixe dos trans-
· tornos <merviosos», como se lles 
adoita chamar, tén componen
te~ complexas que ó pobo. resu
me en .palabras tales como mâ'i
gallo ou 'endemoniado, o xeito 
de ceibarse deles tampouco po
día ser razonado senón mítico. E 
o pobo recurre e manté!:l o ritu_al 
como un mecanismo compen
sador, como un mecanismo de 
apoio. e de sqlidarip~d~, .PÕ.de>
ríamos declr, como un mécanis
mo que axuda a suÇlimar o que 
está n;iáis alá dunha_ esplicaoión 
que se poida -apalpar deñde· ·a 
cabeza aos pés cando reti.frrir á 
argumentación científica ·non · é 
posible. · 

E a carón do reconocemento 
popular dos desequilib,riO!~ do 
penspmento, das cousq~ da ca
beciña, a institución_ que pón o 
escenario E:: cobra a entrada; ben 
qmparada po.la - lei, pra que no 
solsticio de vran, cando as co
lleitas andan a escomenzar, 
moitas xentes das clases popu
lares veñan ao Corpiño, que o 
meigallo deixe a un en paz e 
poida integrarse, outravolta, no 
cotián. 

OFRECER O CORPO, CARTOS, 
ESPECIES 

«Van de Chantada, Ordes, Ar
zúa, Aranga, Monforte, Betan
zos, Santiago, A Cruña, O Ferrol, 
etc. É costume de iren primeiro 
aos Desamparados de Silleda e 
dalí ao Corpiño. Van moitos 
ofrecidos pra curaren de moitas 
doenzas, especialmente da gota 
(epilepsia), do meigallo, do ra
mo cativo ou endiaftamento e 
de enfermedades dos nervos, 
hastra da tolerfa». 

Ao longo de toda a mañá, no 
Santuario dinse misas e vanse 
cumprindo penitencias que qui
zabes ún ofreceu de vello, peni
tencias que poden referirse ao 

O RECONOCEMENTO POPULAR DE QUE ESISTEN DOENZAS MAIS ALA 
DAS ESCLUSI VAMENTE FISICAS MANIFESTASE LISA E PUNTUALMENTE EN LUGARES 
COMA O CORPIÑO 

propio corpo, pro exemplo, indo 
descalzo ou de· xoenllos, ou que 
se pagan en especies -chouri
zos, xamóns, etc.- e en millei
ros de pesetas, pesetas que cu
bren de todo o manto da Virxe 
cando despois da misa maior, á 
que asisten os ofrecidos pra que 
o demo lles saia do corpo, sal en 
procesión. 

Cada ano, asemade, no San
tuario faise unha pequena refor
ma e a Santa tén un manto no
vo ... a xente fica contenta. 

O DEMO EN FIGURA 
DE NOVELO OU OURIZO 

A misa maior, a dos enmei
gados, é a dos milagres. Os be
rros, os insultos, tirarse polo 
chao a tremar a escuma pola 
boca é o relato que nos fan per
soas da bisbarra que tamén fa
lan de algo que lles dan, algo asf 

como aceite; momentos que Vi· 
cente RisGO descTibe deste xei· 
to: « ... asegún usanza a.1tiga, o 
sacristán aprfcalles unha reli· 
quia e méte/les pol.a forza un hi· 
sapo, pra botaren .os diab/íllos 
ou o meigallo, mentras os famí· 
fiares bátenlles no /ombro de· 
cindo: ¡Bótao fora¡ ¡Bótao fora! 
Disque ·os botan en figura de 
noveios de pelos ou de ourizo 
cacheiro. Despoi.s, lévanos na 
procesión. 

A procesión, asegún un infor
mador, órdenase do xeito se
guinte: primeiro un pendón 
branco e azul; despois outro 
pendón branco con cenefa ma· 
re/a/ logo, o San Nico/ás, levado 
por rapaces; logo, os gaiteiros, 
logo, un estandarte; despois, a 
Virxe, levada por mozas, algun· 
ha das cales van debaixo da5 

andias; outro estandarte, e de· 
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SE BOTOU O DEMO EN FIGURA DE NOVELO OU DE OURIZO CACHEIRO, ARREMETESE. CONTRA DA VIRXE PRA DARLLE ÃS GRACIAS. 
OS E A GRADA CIVIL OR.GANIZAN A MOITEDUME ... 
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trás a_ lnmaculada, levada por· 
mozas, as Fillas de María, con 
mantos rectangulares cór azu/
ceo e escapularios; logo a Virxe 
dó Corpiño, imaxe de vestir, le
vada por homes - os mozos le
van medál/as postas con lazos 
vermellos - e arrodeada de de
votos, homes e mulleres; istes 
van tamén entre unhas e outras 
imaxes, e procuran tocar a Virxe 
do Corpiño r;on panos, chapeus, 
puchas, papés e documentos. 
Tamén procuran meter:se debai
xo das andias. Por fin, a cruz al
zada cos ciriás e os curas, e de
trás a banda de música)) .. 

O MILAGRE DA 
AUTOCURACION 

Moitos son os milagres que 
se foron acabando por diferen
tes sítios, pero no Corpiño, ou 
en Amil, Moraña, xa no mes de 
setembro, a confianzç;i sigue a . 

ser grande pola banda popular e 
o interés de xentes doutras par
tes que veñen observar ou da 
Igrexa en conservalo non é pou
co. 

As opinións que se póden re
coller pola co.marca corrobo_~an 
na sua máioría as tesis da con
fianza: Pepiño era o máis cativo 
dos irmáns e xa andaba polos 8 
anos; era, como lle dirfa, un. mi
xiricas, un medoñento, Ofrecé
rono á Misa maior e.voltou pra a 
casa sin· medo ningún e medrou 
normal. .. 

Anque tampouco fal1an es 
puntos de vista máis distancia
dos, con maior carga crítica: son 
restos dun culto non cristiano 
que cadra coa entrada do vran. 
E se cando se está con máis tra
ballo, na sacha do millo, e un 
anda máis canso, sal da sua ca
sa e vaise ofrecer en corpo, en 
especie e máis en cartos, quere 
decir que polo (nenos ti.a ter un-

ha boa contrapartida . indivi
dual... porque a falla de atención 
médica pra moitas enfermeda
des, a fame que inda hai tanto 
física coma de cu1tura, a soeda
de ou en fin a busca dun lugar 
onde un se pode àspresar libre
mente e pedir protecci6n ... 

Pero no que sempre se coin
cide é que o quid pra conseguir 
algo positivo é o convencemen
to, a 1uxe1ti6n, e os máis ob
servadores camb~an a palabra 
milagro por autocuraci6n: 

Na càsa de «fulano» buscá
ronlle ao maiorádego unha boa 
herdeira e casáronos. Pro a ra
paza nunca se considerou nin 
por el nin p9los máis como da 
casa, non se afixeron a ela nin 

-ela se afi~o, anque esa sf, caían lle 
todos os traballos... deu en 
trañstornarse, sentir un aquel, 
que se · esvaía. Andiveron con 
ela de promesas e trouxérona ao 
Corpiño ... nada ... o meigallo non 
se foi e cando voltou prá casa 
seguía na mesma. Hastra que 
un bon día apañou ao máis pe
queno dos fillos e mar~hou. Sei 
que entón sí· que se puxo ben. 
Estivo tres anos a servir na Co
roña na casa dun médioo ... 

VENDESE BEN, 
E DESPOIS O BAILE 

«Arredor do Santuario, e no 
santuario mesmo, véndense 
medallas da Virxe do Corpiño, 
cruces. de Caravaca, rosarios, 
escapularios e outros ouxetos 
devotos. · 

Polo campo adiante, hai unha 
chea dft postos. Algúns son de 

. pedra, propieciá do santuario, 
que 'os aluga á puxa . entre os 
vendedores. Outro's son impro
visados, con carros e bãncos de 
madeira, áu cubertos con /enzos 

·tendidos entre os árbores( ou s1n 
cubrir, arrodeados de madeira, 
ou cercados con rangalleiras e 
pon/as de carballo,· moitos, 
adornados con papel de espetei
ra mercado· na tenda. a todos is
tes postos chámanlles tabe.rnas 
e teñen candís de carburo prá 
noite. Véndense moitas rocas de 
Silleda. Hai tamén pulpeiras, e 
feira de herba verde. 

A xente, desque empeza a 
xantar, adoita dar/le ós probes. 

Despois vén o baile, coas 
músicas e coas gaitas. T6canse 
moitas muiñeiras, que acostu
man bailar tamén os ve/los. 

É moito costume que os mo
zos inviten ás mozas)). 

Das páxinas de Vicente Risco 
a hoxe ben pasarían vifhe anos 
que sustituiron o carburo polas 
bombillas, sobre todo. O baile 
sigue pola tarde e na procesión, 
despois da misa dos enmeiga
dos, imperdibles a eito van 
prendendo no manto da Virxen 
moreas de billetes. A custodia 
da Garda Civil. Darlle as gracias 
á santa polo milagre. Facer o 
maior esfor:w por ter contacto 
con ela e pasar por embaixo das 
andias. Voltar pra a casa sin o 
demo no corpo ... pero ao millar 
as cousas siguen igual e non 
queda outro remedio que coller 
e irse servir" . 
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Na prensa que se fai en Galicia veñen apare
cendo con certa regularidade unha chea de artigos 
firmados por xentes moi diversas co denominador 
común de defenderen un achegamento privilexiado 
de Galicia a Portugal, soqor de todo 6 nlvel cultural. 
O gran patriarca desta ideoloxfa cultural parece ser 
o profesor portugués Rodrigues Lapa, que xa hai va
ries anos publicara un artigo no que en lfneas xerais 
decfa que o portugués era o galego !iteraria, sendo 
xa que logo o galego de Galicia a «llngua vulgar», o 
dialecto ou patois de labregos, obreiros e as outras 
clases populares da nosa nación (plebe, pra enten
dérmonos). Esta definición, que tamén veu servindo 
ó imperialismo español pra marxinar a nosa cultura, 
levaba 6 Profesor Rodrfguez Lapa a rematar a sua 
elucubración cun chamamento 6s escritores gale
gos a escrlbiren en portugués moderno, co cal se 
beneficiarian, ademais, dun público potencial de 
cen to e pico de millóns de leutores. 

No nivel político, esta teorizaclón parecfa ter 
detrés a vella e resesa idea da federación ibérica, 
que deberfa solucionar todas as custlóns nacionais 
p nd ntes no Estado español dun xeito case máxi
co, 5ervindo Galicia coma ponte entre «España» e 
Portug 1 e colocándonos ós galegos nunha posi
ción, 6 hen visto, prlvilexlada. Esta idea, por certo, 
x fo r garlmada delectaclón de sectores do gale
guismo histórico incapaces do plantexo radical da 
rotura do Estado unitario e da construcción dos Es
tados nacionais. 

O ilustre Profesor Rodríguez Lapa, gran estudo
so da literatura medieval común, parecfa ignorar o 
atranco que prás suas arelas supón o feito da con
formación de Galicia coma nación e a separación 
real que se produciu entre Galicia e Portugal. -Pro
bablemente, se a Histeria decorrera doutra maneira 
máis dacordo cos desexos do Profesor, esta diferen
ciación non se producira, pero acontece que a His
toria é irreversible e ademais camiña nunha moi 

DARIO XOHAN C::ABANA 

concreta dirección: a liberaci0n dos pobos oprimi
dos. E o certo é q\,Je Galicia era unha nación xa no 
tempo dos Irmandiño~, e dendes daquela pasaron 
cinco séculos que non teñen voltí3 de folla non sen
do cara adiante. 

O s~ntido elitista desta postura político-cultural 
é moi evidente: «N.ós, o grupello dos bps e xenero
sos, imos reconstruir por enriba das condicións ou
xetivas e tamén por riba dos pobos o estado idea1 -
de Arcadia feliz da dourçda edade dos trovadores 
(sin que a polltica condicione a nosa gloriosa e de
sinteresada tarefa), cando o pobo galego e máis o 
portugués eran unha soía cousa -e eso afnda ha
bía que velo, dig.o eu - , e xunto co noso irmán de 
alén mar, o Brasil, imos loitar de igual a igual coa 
abafante presencia no mundo occidental do idioma 
español e do inglés». A proposta é tan fermosa co
ma pra botarse a chorar. 

A nivel lingí.Hstico, a teorf a tén levado a tan pin
torescos esperimentos coma o do «galegm> que se . 
usa en Nova Galiza, estrano castrapo galaico-portu
gués que prô humotismo é un achádego de tantas 
ou máis posibilidades que o castrapo galego-es
pañol. 

•· 
En realidade, esta teima lusitanista xurde da in-

capacidade de comprender o feito nacional, negan
do n'a práctica ou ignorando· o dereito á ;:iutodeter
m inación -e.á independencia polo tanto- das na
cións, e reducindo a custión a un problema estreita
mente culturalista, dunha cultura concebida non 
con contidos liberadores, dinámicos e revoluciona
rios, senón coma un conxunto de .for-mas e .e~que
mas desprovistos de calq,uera contido actual, diver
timento pra intelecttJa.is. O. triste do asunto -e pa
vero tamén- é que mentras en Brasi_I e Portugal' 
non _se praduzan revolucións trunfan~e.s, as situa- . 
cións editoriais brasileira e portuguesa non son tan 
siquera moi esperanzadorai> pró~ escritor~s galegos 
que, escribindo en portug.ués (~<galego !itera.rio»), 

ptJideran querer vivir da p·~ndoli;i á conta do famoso 
«púb1ico P.ê:>tencial». Realmente, no fondo da custión 
lusitánista pode haber mqlto daquelo qu~ o ·noso 
Castelao -noso dos nacionalistas,-non da Junta e 
la.caio_s- obsef~ou tan-agudO"d~s lío_mes peq~enos 

.que · necesitan patrias grandes. · 
1 

A9.emais, . as alternã'tivas concretas dos lusita
nistas- ch~man tamfm a atenció[l pola sua inxe'nui
dade e voluntarismo. Precisamente nesta mesma 
sección' de A NOSA TERRA~ no Flúmero-"17,- saiu un 
traballo de D . . Manual Miragaia., que prop·ón- concre-

_., tamente · o: sêgúinte: «normativizaciórn> '-¿ ónde a 
normalizaclón?- do galego baseándose no portu
gués, coma primeiro paso; que a Radio e TV portu
guesas .emitan con máis potencia pra que se poidan 
sintonizar en ÇJ.aliCia; e por derradeiras, unha aso
ciación cultural galego-portuguesa prõ intercambeo 
de .conferenciantes, etc. A probeza de medias -e, · 
porén, esce_de as -posibilidades reais, o que deq1os
tra hastra qué punto se pode ser 1dealista ~ é, ben 
notoria. 

Coido que xa ,é hora de deixármonos de infanti
lismos. Te~o.s qu~ -asumir que Ga-licia é unha na
ción conformada polas- st;ias el-ases populares, que 
está-co~onizada ,a todos os niveis -político, econó-· 
mico e cultural- polo Estado Imperialista Español, 
e que hai un pobo interesadq na sua liberc~ción ta
mén a todos os niveis. Portugal ~outra naclón, coa 
que temos ademais un pasado cultural común, e 
con tod(;JS as nacións d9 mu'ndo temos que relacio
namos en pé de igu~ldade, pró cal cómprenos ace
lerar o proceso que yai levar á autodeterminâción e 
á construcción dunh{l Galiéia Ceibe e Popular; Todo 
o demail> pode ser galeguh~mo cultural no rnillor dos 
casos, <ffegionalismm> ou cultural~smo a secas. O 
que non s~-rá, ç bon seguro,, é política cultural gale
ga 6 servicio do p9bo nin moito men()s nacionalis
mo galego. 
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e novo os 
·1rtico-militares 

• OA_RSO 
A esquerda sigue a ser a protagonista do actividade polftica bãs

a, desdoblada hoxendla na sua faceta parlamentaria madrilefta e 
estraparlamentaria do pals. 

O feito é que unha anbmead·a 
((Columna Eduardo Moreno Ber
garetxe», ~ composta por 30 per
soas da rama político-militar de 
ETA. asaltou o Goberne Militar de 
San Sebastián na noite do sábado 
ao domingo pra - asegún confe
san nun comunicado - levar o ar
mamento alí depositado: uns 200 
cetmes, nunha compl icada opera
ción que requeriu o roubo a man 
armada de duas furgonetas e dun 
cam ión da basura do Axuntamen
to de San Sebastián. Os com
poñentes do comando, algúns de
les vestidos de militares, reduci
ron ao- corpo de garda, composto 
por 20 soldados ao mando dun 
sub-oficíal e ocuparoo o edificio. 

UNHA BOA FUXIDA 

A operación derrubouse cando 
a un dos asaltantes se lle disparou 
de xeito fortuito un tiro no interior, 

EDUARDO MORENO BERGARETXE, 
«PERTUR)) 

feito que despertou a natural alar- ' do 0 pobo baseo vaian acadando 
ma que os obrigaria a abandonar ao traverso das loitas que prata-
º ec!ificio. ganizan, e doutra banda, nunha 

Na sua fuxida, tropezaron coa /aboura de disuasión frente das 
Garda Ç,ivil, que alertêda polo dis-:.. posibles agresións que a clase no 
paro, se diri~ía ao Goberno Mili - poder, pode levar adiante contra 
tar. e que noJl fixo nada í;lO ver os _ dos traballadores». - -
uniformes militares. Un pinchazo A estensa nota doB político
inespe rado obrigou a varias mem- militares -=: consta de tres foUos a 
bros do comando a abandonar a un espacio - ademais de facer un 
furgoneta na que viaxaban e a re- profundo análisis do articulado da 
quisar, pistola en man, un vehícu- Constitución no que fai referencia 
lo parado nun semáforo, que re- ao autogoberno -' do pobo baseo, 
sultou ser dun cabo da Policia Ar- remata pedíndolle a éste que vote 
mada qi:1e iba de paisano. A tota- non a dita Constitución e emplaza 
lidacle dos . asaltantes rematou 8 0 PNV, PSOE e PêE a que espli
desparecendo en poucos minutos quen a sua postura de xeito públi-
do lugar dos feitos, sin que deica co frente aos debates que se es-
agora a põlicía teña pista ningu-n- tán a desenvol"'.er actt:Jalmente no 
ha. Parlamente de Madrid. 

No comunicado no que ETA O feito de que es-ta acción se 
político-militar reivindicaba a ac- dirixira por primeira vez contra 
ción, destacábase que ((en Euzka- dunha en tidade do Exército , er
cli non pode haber democrácia sin gueu 0 natural «revuelo» en todos 
líbertade nacional, e ésta pasa ho- os estamentos oficiais do pais, e 
xe ¡Jolo reconocemento do dereito suponse que no mesmo Madrid. 
de autodeterminación e pola con- ORTZI CRITICA A E.l.A. 
secución dun estatutq de autono- Noutro orde de cowsas, é de 
mía que signifique pra o pobo destacar os ataques de Francisco 
baseo unha capacidade de âutogo Letamendía , diputado de Euzkadi-
/Jemo real, e non unha mera des- k E k , h t d o z erra a sua, as ra e agora 
centralización acjministrativa ». polo menos, organización EIA. 
Referente ao -papel da loita arma-- Nun artícu lo publicado en «Egin)) 
da nunha democracia burguesa , 0 paso domingo, 0 diputado acusa 
ETA po lítico-militar afirma que <<a ao partido de terse decantado ca-
permanencía do recurso á violencia ra unha política institucional e de 
·que o Estado e a clase dominante . abandonar. en beneficio desta vía , 
sempre se reservan é precísamen- a liña das movilizacións. A discre-
te a razón da nosa esístencia co- pancia .. xa manifestada en ante-
mo organizacióñ armada». E con- riores ocasións por ((Ortzi», non é 
tinúan máis adiante: «O noso pa- nova. o que resulta ·novo é a viru -
pe/ neste intre político é, pois, lencia da sua crítica. -Polo de ago-
rlunha banda garantizar as éon- ra , EIA. que conoce un dos millo-
quistas Qfle os traballadores e to- res momentos da sua esistencia , 

suteca 

Santiago de Chile. 26 • bajo 
T eléfonos 59 96 39 . 59 99 72 

· SANTIAGO 

non respondeu nada, aínda que se 
"agarda que nesta prósima sema
na a Dirección do «Partido ·pré 
Revolución Basea» publique al
gunha declaraei.ón oficial. 

Finalmente, é de destacar a de
rrota da enmenda que este parla
mentaria, no nome do seu partido 
e da sua coa lición , presentara no 
Parlamento no senso de que se 
reconoza o dereito de autodeter
minación ás nacións do Estado. 
«Ortzi», nesta ocasión, non que
dou saio. Os parlamentarias do 
PNV apoiárono. 
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Países Cataláns 

Esc6ndalos non 
somente financieiros 

• EMILIO VEIGA 

-Va1 de esctlndalos flhanclelros: E ·aarcelona yqlve a ser a capital 
do escóndalo. Neste caso, tócanos máis perto, xa que uns 7 .000 
millóns de pesetas poder(a ser a cantidade desviada por unha enti
dÇJde bancQria es.paf\Dla pra 01 bancos suízos, cartos que provei\en 
das re!'llesa1 dos. emigra.nte_s, e por eso nos toca de perto. 

O métodn empregado pra des
via·r as divisas dos emigrantes dos 
paises do Estado Bspañol . en Eu
ropa consist ia en abonar o contra
valor das mesmas en pesetas 
nunha libreta de aforro aberta a 
nome dos emigrantes no Estado. 
As persoas ou entidades que abo
naban tales cantidades conver
tíanse autom áticamente en pro
pietarios das divisas que retiñan 
no esterior e que logo enchian as 
huchas dos bancos suízos. 

No intre de transmitir esta cró
nica , fallan máis detalles con res
pecto a este escándalo financiei 
ro . Na prósima semana agarda
mos ampllalo. 

TRASPASO DE PODERES 

A primeiros cie outono, a Gene
ralitat prov isional de Catalunya xa 
terá podE!r real , competencias 
prácticas sabor dos diversos as
peJ;tos económico-políticos. se
g~mdo anu.nciou o Presidente Ta
rradellas nunha roda informativa 
que convocou o pasado sábado 
pra presen~ar os primeiros decre
tos de traslado de competencias 
do Estado á Generalitat. As pri 
meiras. q-ue segundo o Presi !ante 
serán efectivas en outono . seré.ín. 
xa que logo. agricultura , comer 
cio, industrià e urbanismo, e o se
guinte na lista é o turismo. Pra 

- dar unha idea do alcance destes 
decretos, abonde con dccir - que 
no de agricultura pasan á Genera 
litat Estensión Agra ri.a , Investiga-

España 

ción . Agraria e denominación de 
orixe, entre outras. 

Mentras tanto , aqui en Cata
lunya abriu se- unha polémica, bá
sica mente entre Tarraclellas e os 
socialistas, derivada do optimis
mo do President que considera 
que tanto o Rei coma Suárez se 
están portando millar coa Genera
litat -que no tempo da República . 
E pra afirmar esta fundaméntase 
en que no 36 non se fixeron tras
pasos a Catalunya denantes da 
concesión do Estatuto e agora sí, 
asegún vimos de informar. Os so
cialistas non comparten a opinión , 
e a cousa debátese entre as del
caracións dun e as dos outros. A 
verdade é que é unha polémica 
sin xeito. xa que o problema non é 
si agora son millares ou piores 
pra Cata lur:iya que na República, 
senón si as transferencias que lle 
fan á Generalitat responden á 
vontade xeralizada do pobo cata -

- lán . 

PROCESO CONSTITUINTE 
DO e. e. T. 

Deica santos, renlízase o pro
ceso constituínte dun novo parti 
do d , esquerdas en Cotalunya. O 
B!oc CaLalá de Traballadors será o 
nome deste partido no que con
flúen o Part it del Treba ll de Cata
lunya, o Moviment de Unificació 
Marxista dels Paisos Cataláns e o 
colectivo e.l e Coord1nació Socialis
lJ , ademais d persoaxes nacio
n.Jlistas e rnJ r istos independen -

tes. Nace o B. C. T. con vocación 
de convertirse no eixo do socialis
mo nacionalista, alén dos plante
xamentos moderados da esquer
da socia lista e comunista de Cata
lunya e os países Cataláns. O cer
to é que este partido pode recoller 
un enorme sector da poboación 
cata lana que está absolutamente 
descontenta da actuación dos 
partidos de esquerdas que gana
ron as eleccións. Recollerá con 
seguridade este partido todos os 
sectores nacionalistas descolga
dos do PSC e do PSUC e mesmo 
da Convergéncia Democrática de 
Cat lunya, e pode ser unha op
ción maioritaria. 

En definitiva, como dixo un dos 
seus dirixentes, «un partido de es
querda radical, pro tamén parla
mentaria)). Será un partido de ca
dros cunha base militante moi ac
tiva ao que sin dúbida se afiliarán 
os grandes persoeiras do naciona
li mo catalán durante o franquis 
mo. coma Fél ix Cucurull ou o eter
no independente Jordi Carbonell . 

Na sesión na que se decidiu o 
inicio do proceso constituinte do 
B. C. T .. fixeron un antilisis da si 
tuación política . análisis do que 
destacamos o rechazo da Consti 
tución, · entre outras razóns pola 
negación do doreito de autodeter
minación, negación do dereito 
ef activo de autogoberno e nega 
ción do dereito de federación , fe 
deración que o novo partido pro
pugna entre os Países Cataláns. 
Tamén cri ticaron á Generalitat, á 
que caliticaron de ineficaz e de
sestablizadora , responsabilidade 
que pra o B. c.' T. non é somen te 
do President , senón de todas as 
forzas ' reprE:)sentadas no Consell . 
ou seña. todas as parlarnen arias. 

Nin . àutodeterminación, nin fed~ralismo 
• MARIA ALONSO 

Co único voto a favor do re· 
presentante do Partido Nacio
nalista Vasco, na Comisión 
Constitucional do Congreso 
rexei.touse unha enmenda do 
tamén diputado baseo Fran
cisco letamend(a (de Euzkadi
ko Ezke~rà), quen propuña o 
engadido ao testo da Consti
tuci6n dun novo capltulo, en
col do dereito de autodetermi
nación dos pobos que inte
gran o Estado Español. 

A suxerencia de Letamendía 
concretábase do seguinte xeito : 
inclusión dun artículo, o 149 bis. 
con este tes¡o: <rO der~ito á auto
determinación dos pobos do Esta
do Español supón, dacordo co 
Pacto Internacional de Dereitos 
Civís e Políticos ratificado no seu 
día por aquél, o que os mesmos 
establezan libremente a sua con
dición política, podendo, xa que 
logo, optar por seguir fnrmando 
parte do Estado ou separse_ pacífi
camente deste e constituir un Es
tado independente». Pra o exercí
cio do dereito de autodetermina
ción, asegún a fórmula propoota, 
os pobos do Estado deberán terse 
constituído previamente en terri
torio autónomo e espresado a sua 
vor:)tade de exercitar tal dereitq da-

.cardo cunha serie de condicións: 
ini-ciativa ela Asamblea , voto apro
batorio desta por maioría absolu 
ta . referé11clu111 déJ poboación e 
distanciamento n1ínimo de dous 
anos entre duas iniciativas seme
llantes. 

Dos 36 membros da Comisión 
Constitucional do Congreso dos 
Diptuados, somentes ' uri - o re
presentante elo PNV votou a f a
vor. De igual xe i to no debate de 
todo o capítulo qui:; afect9 ás au 
tonomias. a voz do representante 
baseo en defensa dunha maior 
apertura autonómica quedou· ai
llada. Nesta ocasión , e moi con
creta mente no artículo 1 41, que 
recolle as competencias esclusi
vas do Estado e que se refrendou 
párrafo a párrafo en 36 votacións 
diferentes, coincidiron ás veces os 
repre.;entantes do Partido Nacio
nalista Vasco e de Alianza Popu
lar. Un testo que pra os primeiros 
pecaba por defecto, pra os diputa
dos aliancistas facíao por esceso. 
Ao criterio ampliador da compe- · 
tencia autonómica propugnado 
polõ's baseas opuñan os represen
tantes de Alianza Popular o seu. 
máis restrictivo aínda, das pro
postas acordadas polos partidos 
maioritarios, 

En definitiva .• que _ 2, Esta 

rnantén a cornpetenci esclusiva 
sabor de máis de 20 ma terias. As 
previsibles cle na ciona lidade, 
scluanas, sisffima rnonetario fa 
cenda xer?I. forzas arm::idas e re
ldcións esteriores. únense moitas 
ou tras referintes éJ sanid cle ensi
no. administración de xusticia . le-
islación laboral e civil, etc. O te -

111 .:1 da seguridade publica ocasio-
11óu un polémico deb te . De cal 
queira xeito. tal como queda na 
Comi~ión. faise posible a eslsten
cia dunha policía autónoma sem 
pre e cando reciba ap1 o~ación 
dentro do Estatuto e, aínda pra 
mé'.lis. dunha lei org é'.mica que as 
Cortes terán de aprobar. -

Finalmente , a Constitución 
prohíbe a federación de comuni
dades autúnomas. Si ben non se 
trata dunha condena espresa do 
federalismo, pois que como tal nin 
siquera chegou a plantexarse, es
ta limitación considerouse por par
te algúns diputados como enor
memente - gràve .-€1e cara a unha 
posible ~olaboración entre as di
versas comunidades autónomas. E 
mesmo, no articulo corresponde 
chegál?ase a plantexar que calqueira 
acordo entre duas comunidades 



O MUNDO 
A sucesi6n de Leone, 
presidente cristiano 
e home de negocioS 

ALDO MORO 

• J. J. NAVARRO-LLATZER MOIX 

O mércoles 21, encetaranse na República 
italiana os contactos entre os diferentes 
partidos polft icos parlamentarias de cara á 
elección dun novo presidente. 
O anterior ocupante do sillón presidencial, 
Giovannl Leone, presentou a sua dimisión 
o pasado dfa 1 5 deste mes, despois de moitas 
presións que completan o escéptico marco 
político que vive o Estado Ita liano dende que 
hal 5 semanas apareceu o cadavre de Aldo Moro. 
«Durante seis anos e medio, t ivéchedes 
por presidente a un home honesto, que 
coida ter servido ao pafs con respeto á 
Constitución, con dignidade e mora lidade». 
Estas palabras, t iradas do menxase 
televisado co ga llo da dimisión de Leone, 
semellan sare compartidas en ltalia por moi 
poucas persoas a pesares de que, por 
suposto, todos os partidos gardan as 
formas. Dalgún xeito, espállase a imaxe 
dunha democracia cristiana desgastada 
por moitos anos de goberno. 

As forzas polfticas, cuio apoio a 
Leone se viñera esgotando paula
tinamente nos derradeiros tem
pos, non quixeron alongar máis a 
agonia do presidente. Este feito 
deulle a Leone a posibilidade de 
contar cun motivo digno de dimi
sión. As palabras esactas que diri
xi u aos ciudadanos foron as se
guintes: «Nestes intres, nos que a 
campaña difamatoria parece ferir 
a fe das forzas polfticas verbo da 
presidencia da República, a miña 
xestión non pode continuar». 

CARREIRA POLITICA 
METEORICA 

Giovanni Leone, napolitano, 
profesor de dereito político, home 
de negocias, considerouse por 
moitos como un home que desen
volvia a sua actividade en eidos 
que deberan ser necesariamente 
antagónicos. 

No 1944, Leone apuntouse en 
Nápoles - onde exercfa como 
abagado - á nacente democracia 
cristiana. Somente un ano des
pois xa se convertira no secretaria 
local desa organización. Dende 
ese intre a sua carreira política 
pódese conceptuar como meteó
rica. 

Aos j5 anos era diputado. 
Máis tarde foi Vicepresidente do 
Parlamento e posteriormente Pre-

si.dente dese órgano. Presidente 
ocasional do Goberno e finalmen
te, tras dunha pechada pugna con 
Giuseppe Saragat en 1963, aca
dou a Presidencia da Repúbl ica 
en 1971. 

OS NEGOCIOS PERSONAIS 

A carreira polftica de Leone 
non lle impediu simultanear a sua 
angueira parlamentaria cos nego
cias personais. Personaxes desta
cados nesta faciana da sua activi
dade son os seus tres fi llos, tidos 
do seu matrimonio cunha atracti
va muller chamada Victoria, de 16 
anos máis nova ca él. Os tres fi llos 
en custión, Mauro, Paolo e Gian
carlo, protagonizaron frecuente
mente as noites da «dolce vita» 
romana. Pero a sua acción non se 
tén cinguido a ese terreo. Mauro, 
o prlmoxénito, autootorgouse o tf
tu lo de conselleiro persoal de Leo
ne dende o dia no que éste ocu
pou a Presidencia, asistindo asi
duamente a todas as entrevistas 
- non importaba o nivel ao que 
se desenrolaran- nas que inter
viña o seu pai. 

Este costume de Mauro Leone 
valeulle en certa ocasión un grave 
enfrentamento co falecido Aldo 
Moro. 

Compre non esquencer tam
pouco os negocias e as compras 

efectuadas por Leone. mentras 
ocupou a Presidencia, entre as 
que destacan a adquisición dunha 
suntuosa vila-búnker situada nas 
colinas romanas. All é onde se re
fuxiou agora a famllia, tras da di
misióf1 do pai. 

LEONE_ E O CONSEN_SO 

Estes condicionantes familia
res, asi como o de algúns escán
dalos públicos (lembrémonos do 
caso Lockheed, que se saldou se
mentes coa defenestraci6n de 
dous pollticos demócrata-cristia-
nos, como foron Gui e Tanasi, e 
que deixou relativamente libre de 
responsabilidades ao Presidente), 
aconsellaran dende hai tempo o 
progresivo afastamento de Leone 
da suprema maxistr.atura italia.na. · 

Esta tendencia pro'cedla do 
propio seo da Democracia Cristia
na, cecais porque Leone non é 
precisamente un entusiasta da 
política de compromiso histórico, 
seguida pola ala que encabezaba 
Moro e que agora dirixe Zacagnin-
ni. 

Leone non é tampouco, nin 
moito menos, o portaestandarte 
da política de consenso. E é por 
esa que se decidira sustituilo do 
seu posto por Moro. Co secuestro 
eleste, a operaci'ón esfarelouse, 
pero non a intencionalidade da 
mesma. E seguindo estes plans, 
Leone dimitiu. 

A SUCESION 

Queda pend.ente agora o pro
blema de sucesión. Dos sete can
didatos que a prensa italiana leva 
manexados eliminando a Fanfani 
e a Andreotti , parece que é Za
cagninni quen tén máis posibilida
des. Como delfin que foi de Aldo 
Moro e continuador da sua praxis 
polftica, Zacagninni seria ben vis
to por cáseque todas as forzas po
líticas, dende cristiano-demócra
tas hastra comunistas. Esi~ten , 
claro está, algunhas reticencias. 
Pra algúns, a decisión céntrase na 
cuest ión «crist iano ou laico». 

Socialistas e social-demócra
tas, que se consideran 'comparsas 
no xogo do compromiso histórico, 
non parecen moi dispostos a 
aceptar un Presidente apoiado se
mentes por demócrata-cristia ~os 
e comunistas e esixen que a alter
nancia católico- laico na Presiden
cia da República se respete tras 
da calda de Leone. De calqueira 
xeito, os seus candidatos, dos 
social-demócratas e socialistas, 
-Hugo Lamalsa, Giuseppe Giu
ditti, Norberto Bobbio- non pa
recen ter moitas posibilidades. 
Norberto Bobbio serra cecais a 
escepción; ainda que non seña si
quera un parlamentaria, que ase
gún a lexislación italiana non é 
impedimento, Bobbio é un inte
lectua l socialista que goza dun 
grande prestixio entre toda_ a cla
se política ital iana, e a sua desig
nificación estaria ben acoll ida por 
cáseque todos os partidos. 

Seña cal seña a elección, ltal ia 
terá novo Presidente o dfa 19, da
ta tope prevista pola Constitución. 
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UN .POSTO PRA ESPAÑA 
NO SISTEMA OCCIDENT AL 

X. A. GACIÑO 

Frente 6 vella Imaxe do dlctador.Franco, aÍnedoftado , 
de sair ao esterlor, a nova ,fmaxe do rei espaftol viaxeiro 
contrlb(le, sen dúblda, a transmitir un dato móis.de aper
tura, na operacl6n d_e relacl6n1 públicas emprencllda polo 
novo rjxime polftlco Hpaftol, que camlfta ca1a a consoll
dacl6n dun sistema tfplco de pafs occldental deHnrolado. 
Pero lse1 viaxei non teften únlcamente unha funcl6n pro
pagandf1tlca -ainda que esta .. fta Importante~, ... n6n 
que tlrven tam6n pra tecer unha nova rede de relacl6n1 
econ6mlca1 lhternaclonal1, buscando un posto que co
rres~nde a E1pafta, como sub-potencia lmperlall1ta que 
aspira a ser; un posto, naturalmente, previamente deli
mitado polos lntre1e1 1m.,.rlali1ta1 1uperlore1 aos que 1lr
ve, non en van foi Norteam6rlca un dos prlmelro1 lu9are1 
que visitou o Xefe _do Estado Espaftok (Pra nlngu6n '-"un . 
secreto que Espafta se move na 6rblta polftlca • econ6ml
ca occldental, na que, nou,tante, agora tenta mlllorar a 
sua po1icl6n, subindo na•scadade pafse1.que f?oclen p~r
mit~rH o seu campo de lnflue,ncla polftlç_o-econ6mlca di
ferenciada, dentro do conxunto-xeral que .. conaldera 6r
bita occldental, 'COi seus ~orr~póndãnte1 1at6lfte~). . 

O análisis dos viaxes realizados bastra de agora polo Rei 
de España poden axudamos a delimitar ese campo específico 
de influencia española no mundo, parte do cal vén herdado 

,. do réxime anterior. lberoamérica, certos· palses árabes (Ara
bia Saudita, Irán, compensados pola 'visita de agora a lrak), 
países europeas (forzando os vencellamentos que aceleren a 
desexada entrada no Mercado Co_mún), e o casco singular da 
China Popular. . 

Esas visitas dos reis españolas poden marcamos as liñas 
maestras da polltica internacional espàf'lola, nas que se ve un 
marcado interés por asegurarse o suministro petrolffero (Ve
nezuela, Irán, Arabia Saudita, lrak), ao mesmo tempo que se 
buscan países onde a tecnoloxfa espaf'lola -qúe non deixá 
de ser unha tecnoloxia dependente, polo que, dalgún xeito, 
está actuando como intermediario das multinacionais- poi
da interesar, ser-vindo así de alternativa á penetración impe
rialista clásica e buscando unha saída sólida á crisis -econó
mica española, anque, paradóxicamente·, c.onsolidando a de
pendencia da sua economí a respecto ao engranaxe occiden
tal. Si a todo o anterior engadimos a ofensiva diplomática 
emprendida en Africa polo caso canario -e que non tivo 
máis froitos que os esperados, sendo somen.tes atendida nos 
países da órbita occidental-, que non serviu máis que pra 
clarexar o aliñamento español nas filas do <<frente occidental» 
que se está a configurar en Africa, así como o aphegamento 
cada día máis claro á OTÀN, é e'lidente que España non po
derá xogar un papel «neutralista», como o que algúns parti
dos da oposición defenden e que vai quedar firmemente 
asentada na órbita occidental , nun papel . de sub-potencia 
que será tanto máis importante canto máis facilidades lles 
dea ás multinacionais no seu territorio. (E tod0 esta sin entra r 
no análisis da propia estructurà interna do Estado espat'lol, 
onde poderfan atoparse exemplos de dependencia e de fun- · 
cións intermediarias do «multinacionalismm> internacional 
que reproducen, a pequena escada, a sua actuación ·exterior). 

Cecais o ca~o da China Popular esixe unha puntualiza
ción especifica. Dende o seu enfrentame.ntb, na sua concep
ción revolucionaria, coa Unión Soviét ica, a China desenrolou · 
- sabor de todo nos últimos anos, cando escomenzou a im
plantarse a que os comentaristas occidentais chaman «liña 
pragmática»- unha política internacional marcada pola ob
sesión anti-soviética hastra o punto de chegar a coincidir cos 
criterios occidentais en conflictos clave (como o recen do 
Zaire). Nesta dinámica anti-soviética, China Popular alenta a 
configuración qunha Europa forte e unida -mesmo baixo 
dos esquemas do capítalismo monopolista-=-, que manteña a 
tensión cont ra da URSS. Nese ·sent ido, interésalle as rela
cións cun pafs como España, que vai cont ribuir decididamen
te á co~figuración desa Europa monopolista. 
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O fraude 
Port -Kubala 
d stes Mundiales· 
A improvisación dos responsables do 'fútbol 
español nestes mundiales somente non, se 
aplicou prás _disculpas xa preparadas 
de antem~n diante do dBsastre. A 
'primeira, coma sempre, a sorte. A segunda, 
a venda do partido por Austria, o 
fallo de Cardeñosa, un árbitro comprado, 
o Sr. Rober-t Wort... pra qué continuar. 

Porta, que hai xa ben tempo 
que lle r~novou o ·contrato a Ku
bala «democráticamente», ou 
seña pola -súa conta e risco, é 
q'uen diri><:e todo o catarro tentan
do sair el ben parado entrameri
tras culpa aos méis. ~ueno,safr el 
ben parado e tamén o seu amigo 
Kubala,-que nunca deu clasificado
á selección pra ningún campeona
to, que o que sempre fixe:> foi sacar 
homes da nada que voltaron moi
tas veces de novo é nada, e que 

dende o primeiro intre cometeu 
erros de bulto ta1es como cam
bear de equipo en cada partido 
prepara1'orio, poñer xeg_adere'S en 
distinto posto, e nin ql:feremos en
trar, porque daría risa, nos plante
xamentos do partido frente a Aus
tria. 

E aos ~ogadores chovéronlles 
paus por todos os lados. A Pirri 
convírteno en cabeza de turco, a 
Cardeñosa por fallar o gal e hastra 

' a Miguel Anxel por non parar o 
segundo de Austria sen cavilar si
quera que foi o millar de todos. 

Por funcionar, nin He funcionou 
a propaganda - «La selección es 
el equipo de España, estamos 
más unidos que nunca»- que in
da resta da época pasada, cando 
tamén estaba ((Unido en la dif.e
renciaci6n». 

Pero xa qué máis daba, despois 
de tanto fraude aos seguidores 
dos mundiales, aos mesmos xo
gadores, os aparatos de televisión , 
a coar vendéronse, a todopodero
sa Coca- Cola fixo o seu' agos~o e o 
Sr. Videla xa vendeu a imaxe de
mocrática de paz e concordia. 

Qué importan as ilusións dos 
emigrados que neste caso tócan
nos a nós, os galegos, dos aficio
nados, dos xogadores-obxeto ... 
Hai xente que non sabe ou non 
que ra facer as cousas doutra ma- . 
neira . 

PUCHEIRO 
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Redes 

O domingo, 11 de xunio, celebrouse nas 
augas de Redes, unha confrontación de 
carácter-nacional, prá dasificación dos 
campeonatos do Estado .Español. 
A competición organizouna a «Federación 
Gallega · Norte de Remo» coa colaboración 
especial do Club Marítimo de Redes. 
Compre salientar o carácter festivo e 
popular que supuxo a organización desta 
confrontación, amén do interés posto pola 
Directiva do Club Marítimo de Redes. 
Festivo e popular, por canto todo o pobo 
de Redes viviu na mañá do día 11 
un día de festa ao calor do deporte. 

A organización e os resultados 
viñeron compensar tanto esforzo 
do pobo de Redes e en especial 
da mocedade, q-ue da nada deron 
erguido co seu traballo e os seus 
cartos, un Club Marítimo, e que a 
pesares de ser un Club carece de 
todo, agás de vontade. Asentado 
sabor das macizas troneiras dun 
vello castelo medieval, defensor 
da ría de Pontedeume, os rapaces 
de Redes están a facer pouco e 
pouco un edifício social que dá 
vista a un magnífico campo de re
gatas natural cal é a. Ría Eumesa. 
E paradóxico que este Club de re
mo careza do fundamental: me
dias de levar adiante o seu depor
te. Hoxe somente conta con dous 
outtriggers cos que se iniciou a 

idéa deste Club polos anos finais 
dos sesenta. Pra poder participar 
en todas as categorías: senior, ju
nior e cadete de outtriggers, 
teñen que utilizar os dous de a 4 e 
de a 2 cos que contan. 

«A federación, en vez de axu 
dar, o que fai é axudarse de nós» 
como nos decía un dos fundado
res do Club. «A federación ,- o que 
fai e inventar un calendario, onde 
nos poñen que disputàmos tantas 
regatas e nos dan unha clasifica
ción e todo, sin ser certo, e logo 
ese calendario preséntano en Ma
drid e páganlles por competicións 
feitas. E resulta·que o calendario é 
falso». 

Pois a pesa,res desta falla de 

apoio, sin _medias materiais pra 
practicar o remo, é demostrativo 
o feito de que as categorias se
nior, junior e cadete teñen que 
utilizar a mesma embarcación, 
non somente nas probas senón 
tamén pra os entrenamentos - os 
mozos de Redes conseguiron un
ha boa clasificación. Asi, das seis 
regatas ás que se presentaron 
as demais non poden por falla de 
embarcacións quedaron : de pri 
meiros en outtriggers a 2, en se
nior e cadete, e en a 4, cadete; de 
segundos en outtriggers a 4, se
nior e en a 2, junior; de terceiros 
en a 4, junior. 

Os demais equipas participan
tes foron o Club do Mar de Mu
gardos primeiros en outtriggers a 
4, en categoría senior e junior, e o 
Club de Remo de Ares, ganador 
da proba de outtriggers a 2 junior 
e cadete asi como en Skiff infantil. 

O Club Universitario de Santia
go, equipo mimado en instala
cións e medias, somente se clasi
ficou nas probas nas que partici
pou el saio, como foron doble 
Skulf categoria senior e junior. 
perdendo ao enfrentarse cos ou
tros equipas quitado no Skiff se
nior, que se · impuxo ao Mar de 
Mugardos. 

En resumen pois, xornada de 
festa en Redes e a demostración 
práctica de que temos un deporte 
colonizado, por canto que o pouco 
deporte que se fai e a forza de 
moita vontade e sin os medias 
que se volcan en instalacións 
náuticas doutras partes do Estado 
ou instalacións deportivas de Ma
drid, Catalunya ou Zaragoza, onde 
se celebrarán os campeonatos de 
remo do Estado (e os poucos 
cartos que pra acó veñen somen
te os señores da Federación Ga
llega de Remo saben onde van). 
Antes ainda gastaban algúns car
tos en organizar a tradicional re
gata de traiñeiras na Coruña con 
motivo da estad ía de Franco en 
Meirés; pro, señores da Federa
ción, ¿ ónde meten os cartos' dos 
remeiros? 

SUSO PIÑEIRO 

Repostos eléutricos pra o fogar 

Ferramentas en xeral 

Fonta'nería e grifería 

Artículos de bazar 

Pinturas 
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DA AUTONOMIA -DA 11 REPUBLICA· 
Á AUTONOMIA DA MOÑARQUIA :. 

Na 11 República Española cometeuse o grande 

erro de non admitir a fórmula federal do Estado. 

erro que vai repetir a Monarquia actual, e optouse 

por unha constitución unitaria que forzadamente 

veu a admitir o dereito á autonomía das Rexións, ig

norando a esistencia de Nacións tan concretas e 

definidas como Galiza, Euskadi e Catalunya, con 

problemas propios, peculiares, que somente nunha 

estructura federal poderán ser resoltos. 

Galiza tardaría case 5 anos en poder votar seu 

Estatuto antes de que se producise a guerra civil. 

Catalunya tivo atrancos e suspensións da sua situa

ción xurídica estatutaria. Euskadi viu aprobado seu 

Estatuto antes de que se producise a guerra civil. 

Catalunya tivo atrancos e suspensións da sua situa

ción xurídica estatutaria. Euskadi viu aprobado seu 

Estatuto tardfamente e por pouco tempo. Unha vez 

máis, o españolismo retardaba unha e outra vez a 

solución racional e xusta dos problemas que tran 

consigo a exlstenc ia de varias polos diferenciados 

no Estado español. 

O franquismo atacou duramente aos naciona

lismo al go, baseo o catalán por razóns de Estado 

qu - lmpli a an continuidade da propla Dictadura, 

boixo pr t stos a surdos de pretendido carácter 

unlt rl . O u vl nt e lnnegable é que o fede

rall mo, tanto a nivel práctlco como teórico, é a es

tr uctur d Est do máis forte e unida, tal como re

v la a su propia orixe terminolóxica - foedus pac

to , federalismo . forma de Estado pactada, acorda

da . O federalismo nace da libertade, do acordo, 

da converxencia, da unidade querida e non imposta 

pola forza . O Estado unitario imponse e mantense 

temporalmente con toda caste de presións e dese

quilíbrios, reprimindo as liberadades ciudadanas e 

nacionais. E reaccionario e antiprogresivo, fomenta 

a insolidaridade e priva de sentido social ás institu

cións. 

Se a 11 República fallou na superestructura cans-

da terra asoballada 
AS GRUAS 
MUNICIPAIS 

O pasado luns dfa 12, sobre as 
sete da tarde. unha grúa 6 parecer 
municipal levou o meu coche. 
aparcado diante da miña casa en 
lugar correcto. resultando que fo
ra como coacción por impago 
dunhas multas de aparcamento 
que me puñeran noutras oca
sións. On non pode por menos ca 
indlgnarse e califlcar esta acción 
como terrorista, xa que este se
cuestro se fixo sin unha resolu
ción xudicial previa e ademáis, 
atopándome eu ausente da casa. 
Por moitas disposicións adminis
trativas que un Axuntamento teña 
cocido por si e ante si, levarlle o 
coche a un ciudadano -que ade
mais é viaxante de profesión e ne. 
cesita del pra vivir- é un intole
rable abuso de autoridade que es
tá en contradlcción cos máis ele
mentais principios de xusticia. 

A pesares da cantidade de fir
mas recollidas pola AN-PG de Lu-

go, e entregadas debidamente ó 
Axuntamento. pedindo «Nín grúas 
nin cepos, queremos aparaca
mentos». a Escma. Corporación 
vén de poñer en práctica este sis
tema terrorista que parece impor
tado á nosa cidade polo paletismo 
madrileñista que se detecta en 
moitas autoridades galegas, antes 
e despois da preautonomfa elexi
da a dedo; tampouco non é pra 
asombrarse o que non fagan caso 
ningún da vontade dos veciños, 
espresada por milleiros de firmas. 

Pero o caso méis curioso é que 
o automóvil oficial do Señor Al
calde - un 1.500 negro, como é 
de lei - infrinxe todos os dias. 
méis ou menos entre a unha e as 
duas da tarde, un sinal de circula
ción ben visible que prohibe apar
car diante da fachada do Axunta
mento. Coma se non houbera si
rial: ali está o automóvil tan pan
cho durante unha hora ou máis, e 
ainda polo regular coas rodas de 
diante sobre dun paso de peatóns. 
O Señor Alcalde acaba os seus 

xosé LUIS FONTE~LA RODRIGUEI 

moitos ou poucos traballos -en
tre os cales non debe estar o de 
escoitar 6 pobo lugués-, sai, so
a-e no coche, vaise, e alf non pasou 
nada. Os guardias pasean por 
diante co bolfgrafo tranquilo, a 
grúa non llo leva, o cepo non llo 
traba, e o 1 .500 do Señor Alcalde 
insúltanos día tras dia a todos os 
lugueses, que vemos que o «noso» 
Alcalde, aparte de non ser elexido 
por nós) salta por enriba das nor
mas que eles mesrnos coceron sin 
contar coa nosa opinión e que 
- digo eu - debian respetar tan 
siquera. 

Eu pregúntome: ¿unha corpo
ración que infrinxe unhas normas, 
tén ou non tén dereito a facermas 
cumplir a min pola forza, recurrin
do ó terrorismo da grúa 7 

Moi atentamente, 
Lugo, 15 - Xunlo - 78 

DARIO XOHAN CABANA 

A MORTE 
DUN COMPAÑEIRO 

Diante da información apareci-

titué:ional que ofreceu á realidade plurinacional e 

que desexaba sustentarse como forma de gobern 

a Monarquía actual semella discurrir por camiño 

moi semellantes, volvendo a repetir os mesmo 

erros que cometeron os centralistas daquela. Ta 

posición leva mesmo a anotar no art. 2 po proiect 

constitucional monárquico como forma política d 

Estado (sic) a Monarquía , cando a monarquía non 

senón unha forma de Goberno. As incoherencias d 

tipo teórico e doutrinal de carácter xurídico conti 

núan mesmo nunha falsa interpretación da unidad 

do Estado que chegou a confundir ao propio «Minis 

tro de las. Regiones», Sr. Clavero. E é que a cousa 

tan grave como pra rexeitar un proiecto constitu 

cional sinxelamente por deficiencias de carácter 

técnico-xurídico, aparte do trasfondo p9lít_ico que 

latexa nunh-a Constitucióri que podemos considerar 

dende xa, no seu proiecto, como unitaria. 

Da Autonomía da 11 República, imos pasar .á 

Autonomía da Monarquía, quer decirse, que nada 

cambeou no plantaxame-nto dos españolistas e que 

unha vez máis, e compre recordalo, os pobos do Es

tado español vanse a_t9par cos seus problemas sen 

soluçionar, porque o problema señores, polo menos 

pra os nacionalistas galegos. anque teñamos sim

.patías republicanas, non é nesta ocasión, como 

noutras, de forma de Goberno, senón de forma de 

Estado. 

Os galegos, tan prósimos a Portugal. ben sabe

mos das posibilidades que o Federalismo abren ca

ra a nación irmá nunha futura Confederación Ibérica 

que faga frente aos monopolios e a esplotación dos 

traballadores, que entre con paso firme e cabeza al

ta no concerto europea e mundial, sen sometemen

tos nen humillacións. Esa é a unión que os naciona

listas queremos e que garantiza a esistencia de Es

tados e gobernas democráti_cos no contesto penín

su lar. Temos esperanza de que así o entendqn dun

ha vez os españois. 

da en EL PROGRESO do vernes 
referente á morte do noso com
pañeiro e delegado da nosa cen
tral Domingo Raryios Álvarez, a 
lntersindical Nacional Galega 
(ING) quere facer as seguintes 
puntualizacións: 

1.0 Na mencionada informa
ción cálase o feito de que a morte 
do compañeiro Domingo Ramos 
foi un accidenté laboral. 

2. 0 Dise tamén que padecia 
xordeira, o cal non é certo, e 
demóstrase a súa falsedade pola 
actividade que o compañeiro le
vaba no traballo. No mesmo sen
so poden testimuñar os seus 
compañeiros de obra . 

3.0 Non se pode culpar á xor
deira a morte do noso compañei
ro, cando coma mínima medida 
de seguridade, a via do tren debe
ra estar valada. 

4.0 As causas da morte do 
compañeiro Domingo Ramos Al
varez deben, pois, apoñerse á falla 
de seguridade no traballo, non so
mente, por outra banda, nesa 

:. • ' .:.\_ .. . ,.~ , • l ' ', ·, ·.... .'tt;.I~~ . 

obra, senón en todo o · sector da 
Construcción do noso País. 

A ING pregúntase por qué se 
agachan as verdadeiras cal;Jsas da 
morte dun ·obreiro gale-g_g, sil en
ciando o feito dos accide.ntes la
borais que se están da~do con 
tanta frecuencia. 

A ING tamén pregunta ás auto
ridades competentes por ob,rigar a 
cumplir coas medidas de seguri
dade cando se está construíndo 
unha ponte sobre dunha catena
ria que leva unha tensión de 
3.000 voltios e que fai previsíble 
que accidentes coma o que cos
tou a vida ao compañeiro Domin
go Ramos se repitan en calquera 
momento. 

N. da R.-A catenaria é o fio do 
que colle electricidade a máquina 
do tren. Pasa a medio metro por 
debaixo da ponte, que leva moito 
ferro, e cun contacto cun ferro 
calquera pode electrocutar a to
dos os traballadores que se ato
pen enriba. 
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A ART-E E .OS XE~ITOS 

DENDE A SOLAINA 
E O .CO.RREDOR 
A'S GALERIAS 

A solai"na, o corredor, nos ·so
brados d-a ern<ébre casa galega, 
ev-0lu.cionaron coa aparición dGs 
novos materiais. Coa indu~triali
zación do vidro, as galerfas se
rán unha solución baril .pr~ pe
char os antergos e aventoados 
corredores e sola inas; o vidro.ar
téllase coa carpintería da ma
deira, dun xeito ás veces xenial, 
asegún a teima creativa do ar
quitecto. 

Dis que foi o vasco Juan de 
Ciorroga y Fernández de la Bas
tida o que primeiro estribillou na 
Coruña algunha edificación con 

. galería, seguindo as trazas _das 
casas de Gasteiz (Vitoria, ase
gún de.nominación oficial), de 
onde .il era; nefeuto, vemos qu.e 
polo norde peninsular abonda 

andando a terra 
AlDINA,-.PRINCESA 
DO. SAN XOHAN 

Moita teño troulado. nas ro
merías do San Xohán e brincado 
por riba de moitos «lumes no
vos». Na província de Lugo son 
sona das as festas do San -Xohán 
de Sarria, de Becerreá, de Guiti
riz; .. En toda Galicia saben das 
grandes festas do San Xohán' en 
Carballo, capital de Bergantiños, 
a bisbarra que cantou Pondal en 
verso de ferro e con voz de -fura
cán ., Carballo é a tríeu dos Fraga 
- que nada teñen que ver co de 
Villalba-, xente fidel á nosa na
ción galega e ElUe por ela loitan. 

En Carballo pón cátedra de _ 
amor a Galicia, Francisco Rodrí
guez. En Carballo naceu, na mi
tade do século pasado, Alfredo 
Brarías- e, pese a que non hai 
tanto tempo que viviu, semella 
como si fora contemporáneo de 
Prisciliano, tan lonxe está da no
sa sensibilidade e do noso xeito 
de entender a Galicia. En Carba-

o idioma 
A «GEADA» 
E MAIS O SESEO 

A sección O IDIOMA vaise 
ocupar esta vez de dous fenó
menos dialectais con amplo 
arraigo no ríoso país e que foron 
ouxeto~ máis dunha vez, de .tra
tamento polémico. Imos repro
ducir, en primeiro lu,gar, o que 
apunta sabor do ~ema Gabino 
Silva Fernández, que, en carta a 
A NOSA TERRA (n.º 19), suxire 
que señ_a tratada. a e:uestión nes
tas notas semanais sobre a nosa 
lingua. «Eu procedo dunha zona·, 
a Ría de Arousa -di o noso co
municante-, onde os dou.s 
fenómenos se .dan conxunta
mente ( ... ) e, dende logo, nunca 
·refuguei esta maneira de falar 
da miña xente, ben ao co'ntrario, 
voume afirmando cada vez máis 
nela, a pesares de certo comple
xo de inferioridade que moitas 
persoas desta pronuncia teñen, 
non xa respecto do castelán, 
senón tamén do «bon _ galego» 

iste xeito de coostrnccjóns, e en 
Galicia van tornar unha liña sig
l'lificativa pouco .e pouco, e a 
partir de 1.S50, intre · n~. q .ue este 
arqui1ecto traba ll_a e no que a fá
.brica de vidros do Orzán, na CG-

,, ruña, escomenza a sua activida
de. O mesmo hi?toriador co
ruñé~, deste tempoi . Vedfa, di 
que a saída da producción da fá
brica vese moi favorecida p.ola 
constr_ucción . de casas na cida
de, pois daquela cáseque todas 
tiñan os segundos e terceiros pi
sos cobertos cori grandes gale
rías de vidro. 

Nun medio urbano, a galería 
significa calefacción e inv~rna
deiro, ao mesmo tempo que é 
un bon xeito de ventilación e mi
rador polo vran. No medio rural, 
pola sua .banda, a función será 
de secadeiro: as espigas de mi
llo que n!Jutro tempo estaban 
penduradas da solaina, agora 
pasan á galería, a roupa tamén 
se seca nela. Pero non todas as 

-Ho celebrouse o 111 Plenario Na
cional de AN-PG. De CC)rballo 
foi veciño un Caira, de Gaibor, 
home pavero, si os había. E en 
Carballo ten veciñanza, dende 
bai moitos anos, Florentino de 
Re>ibás, nàtivo de Outeiro de Rei 
da Terra Chá, celador de Telé
grafos, non moi auto, regorde.te, 
can'oso e gran persoa, e o fillo 
da Dorin~a de Doade, criada á 
veira do Si!, en terras de Aman
di, onde van esmorecendo as vi
cies lexendarias. 

Moitas máis romerías do San 
Xohán teño na miña lembranza: 
a de Parada, á veira do Miño, 
onde de neno ~stiven convidadó ' 
no pazo de Gondai; a de Silva
rrei; a de Tirimol; a de Pena, ca
se xunto á feira de Nadela ... 
¡ Oué sei eu! Precisaría moito 
papel e moito vagar pra conta
las todas. San Xohán é, sin dú
bida, un dos santos máis feste
xados en Galicia. 

A noite de San Xoháñ ten un 
siñificado especial entr:e nós. Vi-

que se escoita por ahí adiante». 
Por razóns de espacio, non re
produci mos na sua totalidade a 
ben interesante carta que dá pé 
hoxe à este comentaria. Gabino 
Silva defende o uso· destes ras
gas dialectais do Raso idioma e 
rexeita o calificativo de defectos 

, da fala que moitas veces mere
ceron. 

"' Estando en síntese de acord'a 
co noso. comunicante, imos fa
cer pola nosa banda algunhas 
precisións que non van resultar 
novas a quen estefla .-xa familia
rizado co tema: 1.ª) Calificar a 
«geada» de «pronuFJciación de
fectuosa» ou «viciosa», como se 
tén feito, non é máis r.a proiec
tar un xuicio de valor acientífico 
sobre un fenómeno dialectal vi
vo nun idi.oma colonizado coma 
o noso, onde resulta especial
mente perigoso trazar a frontei
ra dos vulgarismos ou rusticis
mos. O suposto «vulgarismo» 
pode ser, simplemente, falla de 
coincidencia co idioma coloniza
dor. Algún lingUista español tefl" 

GUIEIRO 

casas da vila ou da aldea teñen 
gal~rías, poisque o vidro .non é 
pra todas as mansi ou máis ben, 
pra todos os petos; teranâ a ca
sa do señor, a rectoral, a do-bo
ticario, a pousada ou a do caci
que. -O resto, ·seguiría _coa selai-

cente Risco, na súa monumen
tal Etnograffa galega, que por 
certo se editou -en Buenos Ai(es, 
estudou o tema con ar.nplitude e 
profundidade. A él nos remiti
mos. Moitas costumes ances
trales do San Xohán xa desapa
·receron. Outras ainda se van 
conservando malamente. Non 
vou falar d.elas. Sementes me li
mitarei a evocar unhas versos 
dun fermàsísimo romance po
pular galego, anónimo como to
do _ o popular. Son estes: 

«N1adrugada de San Xohán, _ 
que_ baila o sol cando nace 
e rí cando morre o día. 
-¿Cál §erá a meniña, oál 
que 'colla a frol da auga fría? 
-Non será dama nin deuda 
que será a princesa Aldina, 
a princesa namorada, 

· filla do Rei de Galicia. 
Non hai outra como ela 
tan feitiña e tan bonita, 
co aqueles seus ollos craros 
do color da auga da ría. 
Saio .. ti, ,Aldina, serás 

- ' ,,. 

dictaminado que hablar con la 
J es signo de rusticidad, de in
cultura que se da siempre ·en 
clases populares». «Casualmen
te», decimos nós, foron as ela-

. ses populares as depositarias do 
noso idioma a través do tempo. 

2. º) ¿Ula a orixe da «geada»? 
Seña realmente un rçisgo revo
lucionaria e remoto no tempo 
do noso idioma, frente aos ou
tros romances que nona paseen, 
seña un fenómeno máis moder
no, o caso é q~e aparece xa re
flexada na escrité) nos derradei
ros anos do sécu:o XVll, corno 
tén sinalado Carballo Calero: en 
1697, Xoan Correa Mendoza 
~<;erebe <{prólojos»; en periódi
cos publicados en Santiago en 
1812 e 1820, aparecen as for
mas <dojo» (grafiado «loxo~). 
«canónejos» e outras. Tamén na 
traducción galega do Evanxelio 
de San Mateo ( 1861), atopou 
Alonso Mor:itero abondantes 
mostras de «geada». Na práctica 
totalidade dos escritores do Re
xurdimento e posteriores non é 
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na ou 0 corredor aberto ao df a 
ou á noite. ' 

Dende escomenzos de sécu
lo, a galería prende en moitas vi
las -e cidades de Galicia. Non é 
pra menos. se cavilamos nas 
fortunas que fixo o chamboleo 
co wolfram, a emigración ás 
américas, o estraperlo, os baños 

_nos balnearios de moda de 
· Mondariz, Verín, O Carballiño, 

Cuntis ... que luciran traballadas 
galerías. rnoitas das cales mes

.. mamente semellan encaixes de 
Camariñas. 

Estas mesmas galerías, ho
xendía , as máis ·das veces, van 
desaparecendo, aínda que ou
tras adequiran naves xeitos de 
metal ou de cemento. Vilas que 

. hai un par de anos amosaban 
nas suas ruas toda unha cantiga 
de galerías e de reflexos do dfa, 
suplantáronas por _monstruosos 
bloques. gaiolas de pallabarro 
pra especular coa xente. No fan-

qµen leve a frol da auga fría.)). 

Agora, que é San Xohán, ca 
vilo no máxico de toda a simbo
loxía das tradicións que esmore
cen. O tema da princesa Aldina 
é, neste que escribe, unha vella 
teima. Nos días da miña apai -

_xoada e acesa xuventude perso
nifiquei a Aldina e situeina nas 
terras da Pélstoriza. E aquelas . 
ensoñaciós de mocedade siguen 
vivas. á miña v.eira, facéndome 
.compaña noite e día. Este foi o 
mellor don co que me puido 
agasallar a vida. Anos andados, 

a inesquencible cidade de Lis
boa, coñocín e tratei a unha fer
mosa e distinguida dona que se 
chamaba Aldina e que era mem
bro da «Sociedade da Língoa 
Portuguesa» e autora dunhas 
traballos filolóxicos. Non coño
cín. máis mulleres que, ria reali
dade, se chamen Aldina. E non 
teño mágoa por eso. Porque 
teño unha Aldina de meu, que 
non é filla de ningún rei. Mais 
esa xa é histeria persoal. 

F!LIPE SENEN 

do, moitos alcaldes quixeron fa- . 
cer das suas vilas lugares sin 
personalidade, asépticos, ·ambi
guos, «un N1adrid en chico». A 
especulación antróídase algun
ha vez «de muy buen gusto ga
l/ego», pro sementes con gale
rf as pra «pisos de /ujo», do máis 
alto caste. 

E os que venderon a casa na 
aldea coa solaina, o corredor ou 
a galería. velaí os temos afoga
dos na cidade, antre o bulir dos 
berros do_ televexo. da lavadora. 
de toda unha técnica sofisticada 
e sin calidade. que máis de catro 
se empeñaron en chamarlle 
«progreso». Asegún esas contas. 
xa non podemos pensar, eses 
catro farano por nós e polo seu 
proveito. 

A arquitectura, como calis
quer outra actividade cultural, 
be ila ao son que lle tocan, e ho
xe estamos a beilar a un son 
alleo. 

M. HORTAS VILANOVA 

A verdadeira Aldina , que por 
forza esistiu, ¿ sería loira ou mo
rena? ¿De qué rei galego sería 
filla? ¿Onde viviría? ¿En qué 
tempo? ¿De quén estaría namo
rada? Saio sabemos dos seus 
ollos craros e de que ela - soio 
ela - ·levou a frol da auga frfa. 
q1,1e lle serviría de espello. E 
mentras contempraba o seu fer
moso rostro ·espellado na frol da 
auga, nos seus ollos craros 
- posiblemente verdes - ardfa 
a chama de tódolos lumes no
vos que se alcenden en Galicia . 
Esta acontece porque, como o 
romance nos enseña, na madru
gada de San Xohán o sol baila ó 
nacer e ríse cando morre o día. 
Eu mesmo teño ollado bailar o 
sol. Os seus movementos son 
como os das follas das abiduei
ras cando o bris as ag<irima. E a 
sorrisa do sol é talmente como 
os dourados do Outono cando 
os carballos se desprenden .dos 
seus cobres. Tal como a sorrisa 
da princesa Aldina. 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

utilizada, anque moitos proce
dan de áreas onde este rasgo 
era e é vivo. Nesta non se ha ver 
máis co influxo nestes escritores 
(moitas veces, «malgré eux») do 
idioma colonizador. 

3. 0
) A «geada» foi tradicional

ment>e reprimida e a escola, ún 
dos axentes máis poderosos da 
colonización, puxo especial em
peño en erradicala da lingua. 
Hastra tal punto foi así que se 
orixinou, por ultracorrección, o 
fenómeno contrario, a «gueada», 
nos galegofalantes que fan uso 
do español fora do seu medio: 
non e infrecuente escoitarmos 
«Guan», «despegar» (por «despe
jarn) ou «meninguitis». 

4. 0
) No que toca ó seseo, 

compre indicar que é un rasgo 
ben estendido por grande· parte 
do noso pais, nas duas variantes · 
(seseo total, é decir, ausencia do 
z, que se realiza sempre 1: mo
so, rapasa ou ben seseo parcial , 
a fin de palabra: des. rapás). e 
de orixe perfectamente clara. O 

seseo documéntase tamén na 
escrita e, a diferencia da «gea
da», tivo acollida - en pequena 
medida- na literatura. En Ro
salía achamos rastros del: co
rasón, nasen, maldesir ... O mes
mo ca «geada», tén provocado 
máis dun problema 6 pretender 
ser -evitado. «Si tú tienes mu
chas mocas .. yo tengo muchos 
mocos» escribía alguén que teo
cionaba fuxir dos «mosos» e 
«masas» do seu galego. 

En resume e pra rematarmos 
as notas ~ooor destes dous ras-

. gas: «geada» e seseo son dous 

fenómenos dialectais perfecta
mente lexítimos do noso idioma; 
rexeitalos supón rexeitar a pro

pia lingua; o ensino do noso 
idioma tén que ser respetuoso 

. con todas as variantes que este 
rexistra no plano oral, porque lle 
pertencen e porque o enrique
cen , con independencia da nor
ma que se consagre na escrita . 
que, como toda norma, escolle 
unha forma única . 



LIBROS 
«AS INSTITUCIONS DA 
LOUCURA EN GALICIA» 
Xos' Garda e Emilio Gon
zález 
Edición dos autores, San
tiago 1978. 

Convertir ao tolo galego en 
cardo castelán é unha das fun
cións esenciais da psiqulatrfa 
clásica en Gallcia segundo a te
sis dos autores do libro. Este é, 
fundamentalmente, un diagnós
tico dunha situación abafante 
na que a psiquiatrfa actúa repre
sivamente a dous niveis, unha 
sabor das «conductas desvia
das» e outra sabor da cultura es
pecifica do tolo galego. O libro 
pódese dividir en catro- aparta
dos; no primeiro, os autores li
mltanse a facer un labor de <<tra
ducirn o pensamento dun fato 
de testos esenciais prá com
prensión do fenómeno psiquiá
trico; no segundo, fan unha ma
tinación encol diste fenómeno, 
chegando a un análisis específi
co do caso galego, e conclulndo 
nunha total diferenciación; no 
cuarto, presentan unha alterna
tiva baseada nunha penetración 
na comunidade e unha actua
ción no sou s o e controlada po
los s us compoñentes, ou seña : 
((Facer que a comunidade asu
ma os seus propios problemas 
como Importante complemento 
da t r fi s de hixiene e preven
ción. D sterrar El Imaxe do técni 
co que n ume tódolos confllctos 
<• t nto resolvo/os sen Rxud<1 de 
ninguén». 

e l lo qu o libro mol tina 
néll 1 da lnterrela 

ión ntr migración e tolemla, 
si como na esposición do pro-

axenda 
ARTE . . . . 

Colectiva: J. Bardasano, Laxeiro, 
Gregorlo Prieto, R. Ubeda, J. Al
calde, M.ª Dans, etc., en VAN 
GOGH, de Vigo (de 11 a 1 e de 7 
a 2). 

Enry Gasso: pinturas. Hastra o 24 
de xunio, na Caixa de Aforros de 
Vigo. 

M. Alvarez Arlstegul: pinturas. 
Dende o 23 de xunio na Nova Sa
la da Caixa de Aforros de Vigo. 

Agra e Berride: «Ensaios de comu
nicación visual», fotomontaxes. 
Do 8 ao 23 de xunio, no MODUS 
VIVENDI, de Santiago. 

Alumnos do Colexio de Xordos: 
distintos traballos artlsticos. Na 
Aula de Cultura da Caixa de Afo
rros de Santiago (de 7 a 1 O). 

Alumnos de MAESTRO MATEO: 
fotografia. Na Escola de Artes 
«Maestro Mateo», de Santiago (de 
12 a 1,30 e de 7 ,30 a 9,30). 

J. Ortufto e G. Mlclno: no «Hostal 
de los Reyes Católicos» de Santia
go. 

Gato: óleos e dlbuxos. No «Pub Ma
tisse», de Santiago (dende as 
7,30). 

Anselmo Lamela: pintura en acrfli
co e dibuxos. Hastra o 24 de xu
nio, na Galerfa de Arte ADRO, da 
Coruña (de 7 ,30 a 1 O). 

Mostra de arquitectura modernis
ta «A Corufta, 1900-1914». Or
ganizada polo Colexlo de Arqui
tectos de Gatlcla, na Caixa de Afo
rros de Gatlcla, da Coruña. 

Ant6n Garela Tola: óleos. En ARA
BESQUE, da Coruña (de 7 a 1 O). 

F. Guti6rrez Alonso: pintura. Dende 
o 22 de xunio, na Caixa de Aforros 
de Gatlcia, da Corui'la. 

Yoshlro Yachlbana: Dende o dia 
15 de xunio. na sala CEIBE, da 
Coruña. 

ceso de progresiva psiquiatriza
ción dos fenómenos sociais. Ou
tro aspecto importante é a de
fensa do papel que xogan os 
menciñeiros e a preferencia que 
por estes amosa o noso pobo, 
decatándose das contradiccións 
dos centros oficiais e é' máis 
doada comunicación co men
ciñeiro que co médico español
pensante. Particularmente, inte
resouse o anállsis do alcoholis
mo galego - especialmente o 
dos vellos - como mecanismo 
alternativo frente á frustración. · 

Lóxicamente, no libro estú
diase a sistemática de funciona
mento da psiquiatria institucio
nal no país, e lémbranse os da
tas máis Importantes da loita 
pola democratización de Conxo. 
Outro aspecto menos conocido 
é a falla dunha escola de psi
quiatria galega, tanto polo boi
cot a Cabaleiro coma pola ines
tabilidade da cátedra ·de Psico
loxla e· Psiquiatría da Universi
dade - inestabilidade que ates
tiguo como víctima que fun de
la - . 

As chatas máis graves do li
bro son a sua brevedade - con
dicionada, supoño polo factor 
económico - que vai repercutir 
no aspecto de superficia lidade 
no tratamento dalgún punto, asi 
como o ga lego utilizado, que es
tá cheo de castelanismos, hipe
renxebrismos e herbas seme
llantes. 

A miña impresión do libro é 
positiva, non somente como 
médico senón coma persoa 
preocupada polo avantar dunha 
ultura a llea na nosa soc iedade. 

Nembargantes, po lo que o libro 
tén de diagnóstico dunha prácti
ca aberrante, recoméndollo es
pecialmente aos profesionais. 

XOAN M. CARREIRA 

Ceferino Moreno: Na Galeria 
GIANNINI, da Coruña (de 11,30 a 
1,30 e de 6 a 9,30). 

Luis G. Bernardo: óleos e dibuxos. 
Hastra o 25 de xunio, no Axunta
mento do Ferrol (de 7 a 9,30 lab. 
e de 12 a 2 fest.). 

Miguel A. Varela: óleos. Hastra o 
24 de xunio na Sala AFFA, do Fe
rrol (de 6,30 a 9,30). 

TEATRO 

VI M~stra de Teatro Galego: Or
ganiza ABRENTE. En Ribadavia , 
do _ 1 7 ao 25 de xunio. Represen
tacións:. 

Vernes, 23: «A albugarda», de X. 
González, polo grupo SEMENTE, 
ás 6. «0 caixón» e «A gran candon
ga», colectivas do grupo AURIEN
SE, ás 8. «Laudamuoo, señor de 
ningures», de R. Vidal, polo grupo 
ANTROIDO, ás 11. 

Sábado, 24: «Divinas verbas», de 
Vatle-lnclán, polo grup0 XIADA, 
ás 6. «0 mestre», de M. Lourenzo, 
polo grupo MALVEIRA, ás 8. «Le
daíf'las pola morte do Meco», de R. 
Vidal. polo grupo AS TRAIÑAS ás 
11. , 

Domingo, 25: «De ti. de min, de to
dos nós», de E. Ruibal, polo PE
QUENO OBRADOIRO DE TEA
TRO GALEGO, ás 6. «Unha vez 
houbo un mundo novo», de e. Le
do, polo TEATRO CIRCULO DE 
PERLIO, ás 8. «Memorias de mor
tos e de ausentes», de R. Vldal, 
polo OBRADOIRO DE APRENDI
ZAXE TEATRAL ANTROIDO, ás 
11.. 

ACTOS 

Xornada1 de Traballo da VI Mos
trade Teatro Galego: nos locais 
de ABRENTE, en Rlbadavla :. 

GUIEIRO 
CINE 
«LAS TRUCHAS» 

Non se pode dubidar de c,t..e 
certa parte do cine español está 
a facer un intento seria de reno
vación acorde co latexar e cos 
plantexamentos máis «crrticos» 
dun público cinematogr.áfico 
que se tiña algo descoidado e 
ao que había que ter moi en 
conta oomo consumidor cualifi
cado, nas novas circunstancias. 
José Luis Garela é un director 
que pertenez a este dne es
pañol novo. A sua película «LAS 
TAUCHAS», é un intento de es
poñer o aborrecemento, a estu
pidez, o autoengaño no que se 
debate e auto-roe a sociedade . 
burguesa. Recurre, pra . es9, a 
unha simboloxia que, si é de fá
cil lectura inmediata, resulta 
cangada de máis en persbaxes, 
detalliños, obxetos, todos eles 
reiterativos, e inda enriba nun
ambente pechado. Falla õ -senso 
do funcional e preciso. · . 

Sábado. 24: ás 11 da mañá, Xun
. tanza Xeral de todos os grupos.de 

teatro e persoas interesadas. 
Domingo, 25: ás 11 da m~ñá , Mesa 

Redonda encol do Teatro ·Galego, 
coa intervención de J. Monleón 
(«Triunfo»), M. Pérez Coterillo («Pi
pirijaina»), P. Berea (Euzkadi). C. 
Porto («Diário de Lisboa»). N. Avila 
(«Opçao»l. Tito Livio («Diário Po
pular», de Lisboa) e grupos de 
Teatro Galego. 

Campafta de Cultura Galega: Do 
11 ao 25 de xunio. En distintos 
puntos da parroquia de LODOSO
Monterroso (Lugo). Dia 23, no 
Grupo Escolar de Monterroso, «A 
relixiosidade nos cruceiros», por X. 
Mareiras Santiso. Dia 25: FESTI
VAL POETICO-MUSICAL, en Lo
doso, ás 8, ca actuación de «Fuxan 
os Ventos», <ffreboada», Xoan Ru
bia, Marla Manoela, Paca Ledo. 

Semón Cultural das Festas de San 
Xoan: En San Xoan de Filgueira 
IA t;oruna). Dia 23, ás 11 da noi
te, actuación do grupo musical 
«Arrabaldo». Dia 24, ás 6, Concur
so de Baile Galego entre grupos 
de colexias do Ferrol e a comarca. 
Día 25, ás 6, actuación de Suso 
Vaamonde e «Verbas xeitosas». 

Festas de San Xoan: o dia 24 en 
Becerreá, Guitiriz, Sarria,... ' 

PUBLICACIONS 

Brafta. Boletfn da Sociedade Gale
ga de Historia Natural. Moi reco· 
mendable. 

N61, emlgrante1. Polo fato de Poe
sia da A. C. «Lóstreg0>>. 

Ritmo. Revista musical. 

A revista RITMO, no seu número de 
abril inclúe un articulo de R. Car
telle encol de Marcial do Adalid e 
un de L. Rodrfguez Andrade encol 
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Un bon intento coma éste, 
necesitaba dunha maior cavila
ción sabor da eficacia da comu
nicación cando esisten inten
cións críticas manifestas. Entón, 
poñerías3 máis coidado na con 
densación, na perfilación da ti
poloxía , nos contrastes dentro · 
do conxunto. A lentitude pode 
ser un arma no cine, pro nunca a 
inespresividaçfe, a falla de signi
ficación precisa, ou. a acun1ula
ción reiterativa. Alguén poderá 
pensar que ésta é a única ma
neira de conseguir a sensación 
de tedio, de mediocridade, de 
aborrecemento e - rutina da so
ciedade burguesa, perq non po
derá den:iostrar çfue esto mesmo 

.-non se puiçfera ter conseguido 
. ::- por me·dios ·máis _económicos, 

máis effcaces e menos reiterati 
vos. E •. sqbor dé todà ,' cal é o 
~enso último desta historieta 
simbolóxica. A intención que re
sulta é feble e _confasa Eie máis 
pra tanto celuloide. , , , 

Máis difíci Í resulta , ·nembar
gantes, xulgar .o càrácter tan im
preciso do ambiente , nÔ que se . 

dunha mesa red0nda sobor de 
música e autonomía en Galicia. 
Pedidos a RITMO, Apdo. 342 .
Madrid. 

LIBROS 

O pensamento de Vlcente Risco, 
de Antón Risco. Ed. Alvarellos. 

Mundo, hombre y conoclmlento 
en Amor Ruibal, filósofo galle
go, de Barreira Barreira, Ed. Pico 
Sacro. 

Morrer en Castrelo do Mifto, de X. 
Fernández Ferreiro. Ed. do Castro. 

Memorias dun neno labrego, de 
Neira Vilas. Ed. do Castro. 

CONCURSOS 

Premio de Pintura EUROPA: Con
vocado polo Centro Cultural de 
Ostende (Bélxica). Pra autores de 
25 a 45 anos, con premias de 
hastra 756.000 pts. Información 
en: Centro Cultural de Ostende. 
Feesten Culturpaleis Wapenplein 
B. 8400. Ostende (Bélxica). 

· DISCOS 

Adl6s Nonlno. Astor Piazzolla. CBS. 
s 80909. . 

Gallcia canta. Sociedad coral po
lifónica de Pontevedra. EMl
Odeón J 048 20633. 

Daniel Vlglletti en vivo. Ariola 
25615-1. 

Seis obras de cinco composltores 
catalón1 contemporóneos. Agru
pación «Diabolus in musicae>>. 
Dtor. J. Guinjoan. Percusión: F. X. 
Joaquln. Flauta: Bárbara Held. 
Guitarra: Scott Wiley. EDA T-36. 

desenvolve a pelfcula , en canto 
a claves sociais, tipolóxicas. po
líticas, que precisen a vincula-

. ción a un país e a unha proble
mática concreta. Evidentemen
te, ªste grado de abstracción 
non sei se é o máis comeí}~nte 
pra un tipo de cine crítico,, sem
pre capaz de lrascender calque
ra lo~alización, inda que esteña 
feito cun enraizamento grªnde. 
(probas hainas abondo) . O mes
mo cabería decir da «aurea me
diocritas» da decoración, d_o co
lorido da película, utilizados con 
intención evidente, da que non 
escapan os actores escollidos, a 
maior parte deles descoriocido~ 
ou pouco frecuentes no cine es
pañol , agás curiosamente al
gúns que desempeñan papeles 
específicos por alg_unha razón,.. 

Pero, en conclusión, algúns bos
d'etalles, certos tipos consegu·i
dísimos na sua propia aparien.:: 
cia física, alg-unhas esce·as ma
das, estannos á decir que L.:As
TRUCHAS é unha película fatn
da , porque non tiñà uhha forte· 
intención crítica, xa que foi afo
gãda ou esquematizada (neste· 
senso, cabe decir que as esc~eás · 
do comenzo son innecesàriss e 
decepcionantes, as do final dun 
indi\(idualismo e dunha acrecia, 
cando menos inxenuos). Q ·pre
mio ·de Berlfn, inda sin cono.eer · 
o cine que alí se víu, debeu .estar 
moi .çondiclonado por un senso 

: da crítica social que, sendo apa
rentemente crudel, non trascen
de ós linde.iras devanditos, ade
mais qe que os lindeiros indivi
dualistas _e acráticos señán os 
qi:Je «espon"táneamente» xenere 

-o «gauchismÓ» crítico e irrespe
tuoso coa sociedade burguesa . 
occidental . 

CARLOS SERANTES 

·~ 

RADIO 

R.N.E.-Frecuencia modulada, 11 pro
grama. Vernes, 23, ás 16 h.: «Rin
cones coruñeses». de R. de San
tiago. Joaquín Parra, piano. 

Xoves, 28, ás 16 h. «Nove cantigas» 
de Alfonsó X. Atrium Musicae. 
Dtor. : Gregorio Paniagua. 

FEIRAS E ME.RCADOS · "' : 

Vernes, 23: Santa Cruz de Parga en 
LUGO. Maside e Verín eo OU
RENSE. Dozón e Silleda en PON
TEVEDRA. 

Sábado, 24: Filgueira na CORUÑA. 
Monforte e Láncara en LUGO. 
Xunqueira de Ambía e Vilélmartín 
en OURENSE. 

Domingo, · 25: Póboa de BroÍlón, 
Xove e Paradela en LUGO. Riba
davia en OURENSE e Mondariz en 
PONTEVEDRA. 

Lun1, 26: Santa Lucía e Benza na 
CORU&A. Guimarei en LUGO. O 
Bolo en OURENSE. 

Martes, 27: Quiroga e Sarria en · 
LUGO. A Peroxa en OURENSE. 

Mércoles, 28: Rois na CORUÑA. . 
Lourenzá, Parga e ·Triacastela en 
LUGO. Bande, Montederramo e 
Viana do Bolo en OURENSE. 

Xoves, 29: Navia de Suarna en LU
GO. Celanova en OURENSJ: e 
Banéieira en PONTEVEDRA. . . 

Pregamos 6s Asoclacl6n1 cultu· 
rala, a1oclacl6n1 de veclfto1, drcu-
101 culturais, etc. no1 comuniquen 
a programacl6n de actos cultural• 
e de -todo tipo con quince dfc11 de 
antelacl6n, co ouxeto de poder 
dar ~umprlda Información. Moltc;11 
graclai. 
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FOLCLORE 

Os· pr~tos de LOiza ~Idea 
xéila·nHe a Sc.mnt-lag~ 

Si' ·o nôso padroeiro Sant-la
go chegou ou norí a Galiza, é 
cousa que non ·vai a pena nin
pensar nin sopesar. Sant-lago, 
Gi non é unha realidade da nosa 
hist.oria, 'é unha realidade, da rio
sa cultura. Naceu no «campus 
stellae», pasou a Castela ú o ru-

· biron nas costas dun cabalo e, 
coma pr-ecisaban de combaten
tes, déronlle espátioa e puxéro::: 
no, pola sua -conta, a matar 
rnou ros. ·-Pois que escomenzaba
o nacional-catolicismo, e os 
mouros, por non ter 'der&ito ao 
ceo, chegarfan a ser mouriscos, 
pra que tampouco na· terra o ti
vesen. 

Pois xa, o noso Sant-iago ca
·baieiro, «en outo o aceiro», ' fro
·tando aos áeres seu manto, veu
lles coma axuda aos conquista
dores americanos. · Nista illa .de 
Puerto Rico non precisaron m0i
ta. Noutras terras, nin Jsa .nos· 

·valeu. América .era longa, axen
·te pouca e o .. feito foi non. pouco. 
Coma os españoles · tiñan méis 
anceios de loitar .que de traba
llar, viñeron rOS pretos da ;Africa 

·facer o que iles non facfan. 
T rouxeron a sua cultura, suas 
creenzas, suas soid9des, músi
cas e dar:izas. 

lles remediaban, os probes, ' 
dise xeito, o sei.J moito penar. A 
vida era aceda. ' Nas ánimas e 
outros espritos achaban conso
los. Cantos, danzas e músicas 
axudaban ·á precisa comunica
ción antre eles .co alén. E nista 

illa, de. poucos pretes,' ffxose un
ha ·comtmidadá diles en- Loiza 
Aldea. 'No nordeste. ·Pertif'lo dis

·ta cidade cfo San Juan. E recibl-
ron dos espai'loles. a :SanHago 
por padroeiro e, coma· nó_s, fan
lle s·ua .festa, o dfé;! 25 de xulio. 
· O que de seguro non maxina
ra~ os~ conquistadores·foi que o 
Santo, do branéo e brilante acei-

, ro, ·cto brarico e lustrosÓ-¡:>otdro, 
quê. tén debaixo os mouros ven
cidos, -terfa unhas procesión~ 

nas ·que lle van á radeira ne
·griños que vistan pantasfas de 
bruxas ou c0usas piÕres e dan~ 
za_n uns bailes folklóricos que lle 
ch~man «bombas», ao ritmo 
cande11te 01r .feryente ~os tam
borfns ()fricanos. E ise Sant-lago 
non está no ceo cristiano, senón 
noutro~ co"mplicadQ pra nós, ú 11, 
busca e ·acha «Cabale» humano 
qu~ <<montan>, pra amosarse aos 
seús fiEiele~. · )(_a o poldro e o 

aceiro He sirvan pra ·ren, -fora da 
n0ta colo14sta da .procestón, -·e 
dc3 pretos que coma ··bruxo o 
chaman e Imploran. f inda hoxe 

·évos ei-Sf. 

Somentes que o grup0 «Arei
to» de ·bailados ,portorricanos ,. 
que dir..fxe a ._select-a lren:e 

·'Mclean, levounos ás táboas 
- nun «ballet» de Sant~(ago .qu~ 

sería moi predada xoia nos. ga-
legos de Rey de Viana e decote 
unha esotica mostra, na ve·rde e 

· loura Galiza. Que todo ·poidéra 
ser. Pois comà bailaron-e-n P·uer
to Rico múif1eiras os.mozos· de: 
Coros e Danzas da Cruñá, ben 
poideran baHar as morenir"tas pe 

. Puerto Rico, suas «bpmbas» no 
adro da catedral de.Sant-lago, si 
-é que non se escandaliza 'o 
señor arcebispo. E aíñda que. ,-

XOSE M. ª GARClA-RODRIGUEZ 

• I 

23-29 XUNIO - 78 ANOSATEBB.A /19 

CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

HORIZONT-AIS 

1.-Lugar .ao sol. 2. -Toma un .líquido. Entregara. 
3.-Preposic"ión. Tres. Tecido. 4.-Deixar no chan: Orga
no ·auditivo. 5. -Gamiño urbano. Cheo, mantido. Reci-
_.piente de barro. 6. - ·Ao revés, sebo do porco. Posesivo. 
Obstrúe. 7.-Terr-eo onde se fai a festa. Remates, acaba
mentos. 8.-Mandato. Atmósfera. 9.-Ao rovés,' asólao, 
·destn'.Íeo. 

-VERTICAIS 

·1.-Mais. 2.-Estremidade dun animal. 3. - Meten
'do brufdo. 4.-Ringleiras, renques. Berro. 5. - Preposi
ción latina. Ao rovés, nota musical. Composición poética. 
6._:Traballos nunha xornada. Esistes. 7.-Vfa pública. 
8. _;_Parvo, estúpido. Outra maneira de decir «ai re». 
9._::Nota musical. Letra grega. Letras de «fire». ·10. - Ao 
rovés, vólvese tolo. 12.-Plantas hortenses. 13.-0rga
nización terrorista. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 21: 

HORIZONTAIS: 1. - Zocos. 2. - Ron. 3. - Aunar. 
4.-P. Amoscar. L. 5. - Reno. Eu. Aba. 6.-Aparellador. 
7.-Tan. LI. Sine. 8. - 0. Atúente. S. 9. - Adfea. 10.- lra. 
11.-Brosa. 

ANUNCIOS 
DE BALDE 

CARTAS 

Grupo de teatro en formación 
precisa obras, preferenternente en 
galego e nas que se trate o pro
blema colonial. Dirixirse a: Berta L. 
Albino Lomba, R(fa de Barcelo
na, 83. 1.0 B, Vigo. 

Desexo establecer correspon
dencia pra praGticar o idioma. 
Carlos Cancelo. Avda. do Ex,rcl
to, 31 -. 9.° C. A Corufta. 

lntercamQ.eo pegatlnas ·de 
Galicía por pegatinas de Euskadi 
(~obor de todo de organizacións 
patrióticas). Por c ada unha 
mandaréi polo menos outra. 
M. Landerra Aguirre. 
Calzadas de Mallona ·9, 2: 0 D. 
Bilbao (Biikaia). 

Prá realización da pelicula sa
bor da «XORNADA PREAUTONO
MICA DE GALICIA>>, pregamos a 
poseedores de material rodado en 
super 8 mm. encol dese dia, se 
poñan en rápido contacto con 
Manuel Curiel Fdez. Germán 
Alonso, 4-4. 0 . Lugo. 

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

-----~~~~~~~~~-· 

Quixera enterarme onde mer
car un diccionario da nosa lingua. 
Contestar a «A -NOSA TERRA» ou 
a Narciso Rlva1, G• CardOIO' 8. 
Madrid. 18. 

CERTAS . ACTITUDES ... 

Eu quero falar dunha actitude 
que teñen os mozos que están 
nas Universidades (sobor de to
do,· na de Santiago), e vou lles 
decir: 

Eles, (os rapaces) cando es-
· tán na universidade, falan gale
-00, cousa que vexo ben e nor
mal, xa que é o idioma da nesa 
nación ;. pero o que xa non vexo 
ben, é que cando veñen ás suas 
easas, troquen o galego polo 
castelán, xa porque a família fa-' 
le castelán ou por outras razóns. 

A cousa é que eles · esquén
cense do galego hastra que vol
tan prá Universidade. 

O que eu lles querfa decir, (e 
agora fal·ándolles directamente 
a eles, xa que sei que len este 
xornal), é que falasen galego a. 
cotfo, na universidade e onde 
sexa; porque os mozos que es
tán agora na. Universidade, van 
ser os homes que logo dirixan a 
nosa nación, e é bó que xa se
xan galegos en todos os intres 
da vida, dende mozos, pra · que 
despois non aconteza o de sem
pre, e é que cando veñen os flO

sos paisanos das aldeas ás vilas, 
sempre son os paisanos os que 
se rebaixan a falar en castelán 
por medo a que o que lle pre
gunte non fale galego. Se unha 
persoa pregunta ·en ga~ego, te
mos o costume de respostarlle. 
en castelán, e, esto non tén que 
ser asi. 

E pasando a outra cousa, eu 

tamén vexo ben o de lusizar o 
galego, xa que nós ~on temos 
ren co castelán e sí co portu
gués, e arnais disto, parez que 
os dirixentes do Estado Español 
non queren saber nada de nós. 

Se poden . publicar a carta 
quedarf aHes moi agradecida, pe
ro antes óorrfxanme a carta, xa 
que reconozo os meus erros, e é 
que-teño moitos castelan ismos. 

Saúdos, e hastra outra millo
rada. 

LOLA MARTINEZ 
A Crufta 

"REVIST-A DE NENOS 

Amigos de A NOSA TERRA: 
Co permiso de vosoutros, 

voume dirixir aos lectores do pe
riódico. 

Amigos lectores do periódi
co : ¿Sabedes que asiste unha 
revista infantil e xuvenil chama
da Vagalume? 

Se algún dfa ledes ista fermo
sa revista, estou seguro que, a 
maiorfa dos pais que tendes fi
llos, sµscribirf adesvos a ela. 

Como é normal, a revistij--âtó
pase en situación precaria en 
canto aos recursos eGonómicos. 
Edftanse dez mil exemplares, 
que se por un lado é unha cifra 
importantfsima, por outro non _ 
chega pra que a revista poda vi
vi r sin axuda, a tua axuda, a 
miña e a de · todos os galegos 
.que cavilamos no· futuro do no
so idioma. Pois -se é. Importante 

un periódico en Galego pra 
adultos, ·tan importante, polo 
menos, é unha publicaciór:i pra 
nenos, xa que iles son o futuro 
de calquera ' país. 

Os enderezos da revista son: 
Benito Corbal, 36-1.º - · Dta. 
PONTEVEDRÀ 

Atenta mente, 
XOSE RAMON 

RODRIGUEI FERNANDEZ 
Penaxubeir.a-Rubián de Cima 

(Lugo) 

OS PRESOS SOCIAIS 

·Sra. Directora : 
Esta carta tén como 0bxetivo 

principal dar a entender porqué 
moitos dos presos sociais están 
nas cárceles, cal é o motivo, 
dende o meu punto de vista . 

Os datos que saen nos xqr
na is sobre a «delincuencia» xu
venil, a uns escandaíízaos, a ou
tros estránalles. A min paréce
me normal que unha sociedade 
como a nosa teña tan alto nú
mero de «delincuentes», porque 
é unha sociedade hipócrita, hos-· 
til, represiva, esté podre, porque 
é unha sociedade capitalista. 

Non, éste non é o mal dos 
países en «vías de desarrollo» é 
un mal da sociedade capitalista. 
Delitos contra a moral, contra o 
sexo, contra a propiedade ... non 
debe de ser estrano onde: 

- Non · é normal, nin ético, 
polo que· é anormal: as relacións 
sexuais libres, o~ pelo~ lar_gosL o 

non deixar asento a unha seño
rita , o ser ateo e non ir á misa .. . 
pero é perfectamente normal, 
ético e moral o que milleiros de 
homes e mulleres señan analfa
betos, e o fillo do peón teña que 
ser peón, e que poucos teñan 
moito, e moitos teñan pouco. 

- Onde o sexo é á vez peca
do e comercio, as relacións se
xuais se falsean, e asiste a máis 
noxenta das pornograff as. 

-Onde o único que se espe
ra dos mozos é que cheguen a 
ser homes de «proveito» pra ou
tros. 

-Nunha sociedade na que 
os dioses son o individualismo, 
o lucro, a competencia e o diñei
ro. Que manda o méis forte e o 
máis forte é o que máis tén . 

Nunha sociedade capitallsta, 
non me estrana a «delincuencia 
xuvenil». Pero chegará o dfa on
de as cousas se vexan claras, e 
a mocedade comprenda os pro
blemas. Daquela toda a anerxfa 
terá de unirse ao pobo pra de
rrubar esta sociedade, e erguer 
outra máis humana, solidaria, 
ceibe, socialista, anti- imperialis
ta , anti- colonialista. 

Daquela, señores capital is
tas, os «delincuentes» pasara.nlle 
as contas. 

Moi atentamente, saúdalle 
unha asidua lectora do seu xor
n'al , co cal estou completamente 
dacordo, tanto a nivel político 
como cultural. 

MARIA XOSE BL~N~Q 
-· . . --Euzkadi 



O SAN XOHAN EN OUTEIRO DE REI 
DA TERRA CHA 

A noite de San Xohán é un mundo máxico e 
poético. Esa noite andan soltas e 6 seu antoxo 
tódalas fadas e trasnos. lncruso as meigas non 
lle poden facer mal a ninguén. Na noite de San 
Xohán as meigas voltanse boas ou, polo menos, 
non poden ser ruís. Precisamente pra que as 
meigas non poidan entrar nas casas poñíanse 
nas veiras do lousado, amarradas con pedras, 
herbas recendentes, espadanas, palitroques, 
fiunchos, anís, xarxa, romeo, sabugueiro, herba 
abelleira que alí quedaban penduradas, mur
chando pouco a pouco. 

Os elementos esenciales sobor dos que xira 
todo o engado sanxuaneiro son, fundamental
mente, dous: a auga e o lume. Ambos a dous 
teñen un senso purificador. A auga que lava as 
impurezas e o lume que as destruía. 

Tódolos ritos do San Xohán, o seu siñificado 
e a literatura popular desta data están recollidas 
en obras especializadas. Pra iniciarse no tema 
son recomendables os libros Etnografia Gale
ga, de Taboada Chivite, Supersticiones de Gali
cla, de Xesús Rodríguez López. E xa pra afondar 
no tema a Etnografia, de Vicente Risco, que 
forma parte do tomo 1 da Historia de Galiza 
que dirixira Otero Pedraio, edit-ada por «Nós» de 
Buenos Aires, no ano 1962. 

En Outeiro de Rei da Terra Chá - que é a 
miña propia tribu celébrase o San Xohán con 
c rto sp l ndor. Non se traballa e tense como 
dfa anto porque San Xohán é o patrón da parro
qui . Dende a media t rde os rapaces e os mo-
10 lbamos rrampl r lefla de onde se podia e 
sln r J to á pro le de privada. Nlngún veciño 
tom ba a m 1 stas «esproplaclós». Os pechos 
da noite, dediante de cada casa, aínda das máis 
prob , alcendfase o lume novo no que se quei-

MANUEL MARIA 

maban couceiros secos e a palla dos nabos da 
semente. Os mozos e rapaces da casa brincaba
mos por derriba da lumarada. E así se an·daba de 
lume en lume novo. 

Sabor das once da noite, ou cecais antes, al
cendíase o lume novo de toda a parroquta, de
diante do axuntamento. Estaban presentes prác
ticamen.te tódolos veciños. A lumarada era enor
me. Cando as chamas comenzaban a devecer, 
os mozos máis arriscados~ principiaban a brin
car sabor do lume novo, pagando berros e a uru
xos. Case tódolos anos se botaba unha boa can
tidade de foguetes, feitos polo fogueteiro da pa
rroquia, o señor Xesús de Outón. O sentir os es
talos, os de Astariz, que é unha parroquia linê:lan- · 
te que está da outra banda do Miño, na que ha
bía tamén un fogueteiro de oficio, respostaban 
con foguetes. A xente das duas parroquias an
daba a porfía a ver cal dos dous fogueteiros facía 
foguetes máis potentes. Aínda que o fogueteiro 
de Astariz non era maio, a verdade é -e non me 
cega a paixón tribal- que mellor fogueteiro era 
o señor Xesús de Outón. Neste grande lume no
vo parroquial, ademais da leña socializada, ar
dían aveñas de labranza vellos, cancelas inservi
bles, etc. Coido que este é o rito de purificación 
polo lume. A lumeirada quedaba ardendo toda a 
noite. O remoi conservaba as brasas acesas pe
rante varias días. 

Cando o lume novo comenzaba a esmorecer 
e os vellos se iban deitar, a mocedade comenza
ba a facer trasnadas: collían un carro e levabano
lonxe da casa do dono, abrían as carrilleiras, es
cribíanlle ós veciños os alcumes nas portas das 
casas, mudaban as tornas das augas dos prados, 
atrancaban os camiños con grades, carros e ara-

dos, poñían a andar os mufños roulós e incruso 
mudaban os marcos que separaban os eidos. 

O- dfa de San Xohán nosa nai facíanos er
guer ó raiar o día pra ver bailar o sol: Nós agar
dabamos no corredor da casa a saída d-o sol, 
ollando moi atentos e coa boca áberta como 
papós. Denantes lavábanos con «auga de.rosas». 
A nai, de víspora, deixaba fora unha palang·ana 
con auga -limpa, na que botaba rosas Elesfolla
das, froles de sabugo, palitroques ou estaloques, 
anacos de espadana e outras herbas que había 
na horta_ da nosa casa. Esta «auga de rosas>> to
maba o «0rballo da noite de San Xohám>. E nela 
se lavaba toda a famiJia deloutro dfa, ó mer.icer . 
Era, non cabe dúbida, o rito purificador pola au
ga. 

Tamén ó día de San Xohán, moi de mañan
ciña, facíase pasar ó gando sabor da borralla do 
lume novo, pra preservalo de enfermedás. Tíña
se moito tino pra- que os animás tripasen a bo
rralla coas catro patas. Había veciños que os fa
cían. pasar tres veces arreo. 

Por remate era tamén costume deixar un 
ovo aberto a noite de San -Xohán -nunha botella 
ou nun vaso de vidro ben t raspareñ te. Deloutro 
día, de maffanciña, o õvo tomara a forma dun 
barco, Tenme chamado moito· a atención esta 
tradición. Teño cavilado si non estará relaciona
da co romance do Conde Arnaldos. 

O tempo da miña nenez e adolescencia vai 
quedando lonxe. Dos rapaces que brincaron -co
.miga 'por riba do lume novo case non queda oin
g-ún na parrÓqu la. Hai moitos anos que non vou 
a Outeiro de Rei polo San Xohán e non sei como 
fan hoxe o luine novo. E non quer.o perguntalo. 
Prefir0 gardar l na miña lembranza o lume novo 
dos dfas da miña mocedade. 


	ANT19780623-0022-0001
	ANT19780623-0022-0002
	ANT19780623-0022-0003
	ANT19780623-0022-0004
	ANT19780623-0022-0005
	ANT19780623-0022-0006
	ANT19780623-0022-0007
	ANT19780623-0022-0008
	ANT19780623-0022-0009
	ANT19780623-0022-0010
	ANT19780623-0022-0011
	ANT19780623-0022-0012
	ANT19780623-0022-0013
	ANT19780623-0022-0014
	ANT19780623-0022-0015
	ANT19780623-0022-0016
	ANT19780623-0022-0017
	ANT19780623-0022-0018
	ANT19780623-0022-0019
	ANT19780623-0022-0020

