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NORMAN WATZINGER, . 
un idealista ·--,na FAO 

Atravesou o Pacífico· en balsa 
alimentándose únicamente de 
peixes, e agora sigue preo'cup.ado 
polo mar. Vicepresidente da FAO, 
noruego, Norman Watzinger peca 

cecais dun certo inxenuismo con 
respecto aos Gobernas que hai 
polo mundo adiante. 
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AFRICA, 
.DOUSPAS 

ADIANT 
Non se pode pr:esentar a situ_ación en Africa de 

maneira ~implista e mistificadora, non se pode 
presentar como un enfrentamento interesado entre 

os dous bloques, utilizando pra os .seus fins 
ao,s pobos africanos, provocando e aproveitándose 

de liortas entre deles. Máis aínda, pretender 
manterse sen tomar partido, mesmo no campo 

da información, con todas as consecuencias, 
é puro idea~ismo. Hai o campo imperialista 
e o campo anti-imperialista. E do lado do 

ca_mpo anti - imperialista está o apoio do bloque 
socialista, que inda actuando, lóxica mente, 

en función de intereses propios, 
sirve obxetívamente o empeño emancipador 

dos pobos da Africa. 
A maniobra imperialista, baixo da dirección 

hexemónica .. dos EE.UU., tentará neutralizar as 
loitas de liberación nacional coa concesión, 

mesmo voluntaria, da indep~ndencia formal , 
mantendo o dominjo polo traverso do contrai 

económico e co apoio das burguesías locais: é 
, o neocolonialismo, sistema que se instaura 
na meirande parte dbs países de Africa entre 

os anos. 1950 -1960 xunto co mantimento do 
colonialismo portugués e os sistemas de 

- ._Aparthei.d no Sul do Continente. Dende esa data, 
Afi-ica é 1:m continente fundamentalmente «manso», 

-localizándose, pola coritra, os focos principais da loita 
antiimp~rialista ,. lonxe do seu marco xeográfico (Vietnam , 

Latinoamérica ... ). É nestes últimos anõs precisamente, 
. cando os procesos revolucionarias en moitos países africanos 

rachar definitivamente a situación colonial ou neócolonial. 

·sobre -todo 
-anti-independen
tismo · 

Os representantes dos par
tidos cataJáns que integraron 
a Comisión Constitucional 
veñen de reafirmarse no re
dactado final da Constitución 
en contradicción co seu su
posto catala_oismo. 
Póxinci 13 · ' · 

Colabóraci6n 
española 
no control 
sobre Africa 

O viaxe do-Presidente Suá
rez a Raba~ e. a sua entrevista 
con Giscard marcan a entrada 
do Goberno español dentro da 
estratexia Occidental de con
trolar Africa 
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·Movilizaci6n nacional, en 
defensa do posto de traballo 

A. «Xornada Nacional de Loita» 
en defensa dun posto de traballo 
na Nosa Terra, convocada pola ln
tersindical Nacional Galega {ING), 
tivo unha ampla- acollida entre os 

traballador_es. coa movi1 1zación de 
milleiros de persoas tHJ todos os 
actos celebrados na nación. 

Información Páx1. 3-4 



PIÑEIROS A EITO 

((La Voz de Galicia>J do 24 de 
xunio, faciase eco das declara
cións de José Javier Nicolás, 
subdirector Xeral de «Recursos 
en Régimen especial» de !CO
NA, nas que sal ienta as virtudes 
da repoboación forestal que nos 
impuxeron en Galicia: ((E/ pino 
no empobrece los sue/os gal/e
gos, sino que los mejora ex
traordinariam enteJJ. Velelquf o 
confusionismo Interesado, xa 
tradicional nas monsergas ofi
cia les, onde non se distingue 
entre as terras que somente 
dan pif\elros e as acafdas pra 
outras arbres móis axeitadas 
e pra pastos. 

Do que non fala o Sr. Nlco
lós e de diversificar as espe
des ou do problema dos ln
cendios forestais, pra os que a 
Administración espaf\ola non 
deu ningunha solución real. 
Claro que sempre queda o re
curso de cangarlle o morto aos 
«terroristas» e «lncendiorlos~. 

O QUE DEUS XUNGUIU ... 

« rudo coinciden n que el 
divorcio es rou o d no pocos 
111 ¡/ s. no só/o en I a pecto de 
lo · hijo ·• que es fundamental, 
, ino n el afectivo y hasta 
económicoJ>, pr dlca Monseñor 
Tar neón nunha carta cristiana 
que recolle «El Ideal Gal/ego» do 
sabado 2 4 . E cun corazón que 
non lle ca ibe no peito, engade 

estas verbas preñadas de mise
ricordia : <(Como hombre y como 
abispo, comprendo y compa
dezco a quienes están en pe/igro 
de rebelarse contra todo lo divi
no y lo humano... Pero como 
ciudadano y r;omo abispo debo 
pensar en los valores mora/es y 
eternos y he de desear lo mejor, 
no tan só/o en el aspecto religio
so, sino en la vida social, para el 
mayor bien del mayor número 
de personas>J. 

Sorte pra o Monsef\or que 
non teró o problema desta re
belión contra o «divino e o hu
mano». A sociedade semella 
que 11. 

A lUXURtA DO EMBAIXADOR 

<(E/ Ideal Ga//ego>J do martes 
20 de xunio, faise eco das de
claracións do Sr. Takaaki Keiga
wa, embaixador do Xapón, ' fei
tas con motivo da sua visita á 
Coruña : «Son tan trabajadores 
los gal/egos como los jap-ene
ses. En el Japón tenemos como 
problema la carestla de la mano 
de obra. Aqui es más barata, 
Japón podrla poner la tecnolo
gía y las inversiones y ustedes la 
mano de obraJJ. Asf falaba D. 
Takaâki sabor da posibilidade de 
inversións xaponesas en Gallcia, 
e pra maior escarnio, engadía: 
<(Cualquier japonés que haya te
n/do la oportunidarf de visitar 
estas hermasas tierras galaicas, 
quedará lntimamente cautivado 
por el lujuriante verdor de sus 
pai ajes, por los bellos cohtras
t s de su recortado /ltoral y la 
tran parente claridad de sus 
eguas, asi como también por el 
sp/ritu delic8fio de sus nobles • · 

gentes y por su animosa tenaci
dad y di/igencia en el trabajoJJ. 

O Sr. Keigawa, levado da 
sua luxuria colonia~ista, xa se 
apercibiu da oportunidade de 
esplotar man de obra barata 

e matarias primas en Galicla 
con cartos e técnicas xapone
sas, pra, no 1eu ·dfa, poder re
partir 01 beneficio• e deixar
nos a velas vir. A administra-

ción colonial, por outra banda, 
dó todo tipo .de facilidQdes aos 
_saqueadores. 

Este cuco ·embºa1xador pode 
atoparse, se cadra, con .q.ue o~ 
.galegos non somos tan ·delica
·dos ó hora de escorrentar aos 
depredadores . que ·pretenden 
entrar a .saco nos nosos recur
sos lt ·esplotar-. aos trabaJlado
r:es. 

"«.UN PASADO DE 
ESPAÑOLIDAD» 

· Na columna de ·efemé'rides 
de ((E/ Correo GallegOJ>, atopá·· 
monos cunha data que marca 
un fito nas xestas das coRquis
tas españolas por eses mares 
que daquela eran de Di0s e máis 
tarde de Inglaterra: «1478 -
Unha flota de los Reyes Católi
cos, àl mando del General Juan 
de Rejón, !lega al p.uerto !!arna
do de las lsletas (luegb Las.. Pal
mas) con la arden de conquistar 
el EJrchipiélago canario, hoy ha-. 
ce 500 añosJJ. 

Por certo que estas accións 
épicas «de la cruz y· la espadaJJ, 
deixan .en caboncillos esas de-
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claraci6ns de <(españolidad» 
que os tataranetos dos men
tados Reis fan na actualidade 
dende o Parlamento e1paf\ol. 
A todo esto os cabaleiros da 
Orden· da Aguia Imperial chó
manlle conse,nso, percurando 
acochar a vergof\a Imperialis
ta con ve.rbas tebregosas. 
Aquela parella de reis, que 
tanto montaba un coma ou
·tro, chamóbantle ós suas con
quistas «doma y castración» 
verbas arrepiantes pro móis 
si ricei ras. 

En fin, eiquf vén a conto 
aquelo de ... «B.uscando en el 
bafJ/ de los reçuerdos uhu ... 
uh.u.J>> 

COAS :80.MBAS QUE TIR·AN 

O xornal. vasco <<DeiaJJ, do día 
11 de Xunro; publica ur-i re
portaxe sabor do po~gono de ti
ro de las · Bár~enas, no que 
pract.ican avións · Phanton, da 
·base a'érea de Zaragoz-a: «los 
vecinos de la baja 'Navarra han 

protestado muchas veces por 
esta utilización Hispano-nortea
mericana de las Bárcfenas co
mo zona de prácticas guerreras. 

Desde -que los amêricanos 
utilizan el campo de tiro, ya han 
cafdo una docena d!J aviones. La 
Bárdena, antes tranquila, ·hoy ya 
no lo es por el constante pasar 
de los reactores que surcan el 
e~pacio con ruído y peligro, y la 
incertiduinbre de posibles am
pliaciones del campo de tiro o la 
venida de más reactoresJ). 

As bombas americanas 
cal ndo sQbor da terra de Eu1-
kadi son todo un sfmbolo. Afn
da que o fenómen0- non. é no
vo, . lembremos senón un ar
tku lo pub1icado hai unha 
tempada nun xornal espafiol, 
no que se falaba que <(de· mo
mrtnto atm no va a intervenir la 
legíón en el País Vasco>J: 

_ O certo é que os habitantes 
desta bisbarra de Euskadi ven 
-en peligro as suas vidas ser
vin~o ·de coelliffos de indias 
pra .que ·os americanos en
saien as tócticas de agresión e 
invasión tan caras ao Pentó
gono. 

MOI SERVICIAL 

Doña .Victoria .A.m1esto escri
be en «La Voz de Galiâa>J do sá-

. bado 24, as habituais pamplinas 
de D'iput-ado nas .que fai o pra'n
to polo abandono no que se ato
pa o agro galego e a fali~ de ser
vicios elementais 11os pobos do 
medio rural: «Le q-uieren quitar. 
todo, desde la Guardia Civ{I, ce
mo le ocurrió a Sobrado, y. que, 
por suerte, hemos podido evitar 
en el CéJSD de Boimorto, has,ta 
los servicios f!JáS e/emé11tal.es>). 

t 

Clar~ qúe, hai sefvicios e. 
s·ervicios . 

• 

ANOSA TElUlA A venda e.n t.oda Ga~ici.a, -_Oviedo, ·A'lilés, Gii6.n, 

' . 

Bilbao, ·san Seba·stión, Madrid, a ·a-rc·el,ona, Xeneb·raº.·.-· 

Enderezo 
Poboaci6n 

Desexo suscribirme ao periódico galego semanal 

A NOSA TERRA por un ano 0 por seis mesesC'.~ll!'tm1 ~~~-· 
Envio o importe (cheque O xiro posta/O 

transfe~enciaO ) 

SUSCRIBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEGA 

ANOSA TIUA. 
J APARTADO 1031 

SANTIAGO 

A1 tarifai _doa envios por ano 1erón:' Galicla e o Eatado E1paf\ol 1.200 Pt1 Europa 1 600 Pts Arxentina"' 300 Pt USA C d"" Af ¡ 5 · ., . · ., .... 1., , ana u, r ca e uram,rlca 2.050 Pt1. 
Por sela mHet a1 tarifai 1erón a mitade dai anuais móis 50 Pt1. ~ . 
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O grande eco que acadou entre os tra
balladores galegos a xornada de loita do 
2 7 ,-convocada pola 1 NG, e a identificación 
co contido da mesma en defensa do posto 
de traballo na propia Terra e contra do 
capitalismo colonial, reproduciuse nunhas 
yinte manifestacións e concentracións por 
Cidades. e vilas, _no apoio dos Comités de 

Empresa de 500 centros de traballo da 
nosa nacióFl, na solidaridade de sectores 
populares, singularmente dos servicios 
-tasis, comercio, bares ... - ou m~smo de 
varias Cámaras Agrarias. Eco que atinguiu 
asi mesmo a Sindicatos portugueses e que 
sirve pra reafirmar as palabras dun 
membro da ING nesta xornada~ 

«Si nos chaman sectarios por sair á rua, 

seguirémolo sendo; si no/o chaman por 

non aliamos cos que mandan aos 

traballadores á emigración, seguirémolo a 

ser; si no/o chaman por non pactar coa 

oligarquía como fan as Centrais españolas, 

De_spois daquela xornada de 
loita do 27 de xaneiro, convocap~ 
agora a ING, coincidinâo coa 
~esma data de xunio, outra xor
nada que, anque co trasfondo do 
Pacto da · Moncloa, declarábase 
pola defensa do posto de traballo 
na Terra e contra do capital colo
nia lista. Señalaban os organizado
~es, nunha roda de prensa convo
cada con antérioridade á xornada, 
«a grave crisis, caótica pra os tra
balladores galegos, e agravada 
polo Pacto social, co aval da es
querda psrlamentaria ao capital>>. 

, AsC a ING afirmaba ir cara a mo
vilizadón das clases populares 
_gafegas baixo duns presupostos 
. non pactistas. Taméri se apuntaba 
·a crisis tle sectores coma o naval, 
-o testií ou o da conserva, cui~s 
~solucións «enmárcanse dentro 
·dun marco político que non é pre
. cjsamente o imposto polo capita
lismo colonial». 

A especial acollida rexistrada 
-pola_ xornada de loita da ING re
·f1exouse en toda unha serie de ac
cións que ao longo de toda -a na-

;-ción gale.ga se sucederán durante 
'...o pasado. martes. Asambfeas.. in
formativas, manifestacións e con
centracións marcaron a tónica xe

·ral da xornada, aparecendo tamén 
-nálgunhas carreteiras cortes de 
·tráfico. Áo mesmo tempo, a cen
·tral sindical orgariizador facfase 
eco do grande número de comu-

· nicados de apoio, entre os que se 
contaban o da UPG, a AN-PG, as 
MCR e a Federación Testil da ln
tersindical Portuguesa. 

MANIFEST ACIONS, 
PAROS, ASAMBLEAS 

Aparte da manifestación de Vi
go, que asegún certos observado
res concentrou a un número de traba-

CADRO BRANCO 

A Federación dos «Sindicatos 
texteis» de Portugal Integrado 
na lntersindlcal Portuguesa soll
da.rizouie coa xornada de loita 
do 27 contra -o capitalismo colo
nial e ·pola defensa dos postos 
de traballo. 
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lladores superior aos 6.000, re
vestiron especial importancia a da 
Coruña, na que se congregarían 
1 .500 traballadores, a de Ourense 
con mil, as de Lugo e o Ferrol con 
500 e 400 respectivamente, e a 
conceritra.ción-mitin de Viveiro, á 
que asistirían unhas 700 persoas. 
Tamén en Cangas de Morrazo se 
contaôilizarían 500 persoas nun
ha manifestación que se agran
dou · a 1 .000 asistentes no mitin 
que t ivo lugar posteriormente. 

Outro dato moi significativo se
ría o dos paros que en innumera
bles empresas levaron ao cabo os 

. traballadores. Asegún datos ela
borados a partir da información 
dos nosos corresponsais, e de da
tos facilitados á prensa pola pro
pia ING, rexistráronse paros totais 
en Lugo, a partir das 6 da tarde, 
en «Muebles La Fama», Montaña, 
«Forjados Rubiera», Vidro e Cerámi
ca e nalgunhas empresas da 
Construcción. En Ourense a tóni
ca dominante serfan as asam-

(Puerto Rico) . E. lbarzábal, X. A. Ga
ciño, Moncho Viña, Jordi Minguell, 
Roma . 
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Redacción e Administración: Re
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bleas en varias empresas da cons
trucción, da madeira, do transpor
te, etc.. rexistrándose un paro 
dunha hora en J . Pérez Construc
ción. Realizáronse igualmente pa
ros de media hera en Marcega, 
lnternaco, Talleres del Río , Seat, 
Renault e Urco en Ordes, e en Da
niel Vázquez, na conserva de 
Rianxo. Tamén se observarían pa
ros na telefónica de Vigo e asam-
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A CEST desconvocou a xornada 
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bleas no psiqulátrico de Conxo e 
no Hospital Xeral de Gallcla, nas 
que os traballadores asistentes 
acordaron solidarlzarse coa xorna
da; e mesmo na Pó boa e en Boi ro 
realizáronse marchas diante dos 
respectivos Axuntamentos con 
posteriores mitins. 

En Cee, 300 traballadores de 
Carburas pararon durante unha 
hora, mentras que en Noia paraba 
parte do comercio e en Astano se 
solidarizaban coa campaña 'outros 
300 obreiros. 

En Pontevedra observouse un 
corte do tráfico na carretelra da 
Lanzada ao Grove e un paro dun
ha hora en Huarte. Tamén se ce
lebrarfan asembleas na construc
ción. En Moaña contabilizábase 
paro en todo o co'mercio e asem
bleas na construcción, parando 
durante toda a mañá en R. Mos
quera, HH. de la Campa e en Se
gundo Afonso e hastra os tasis. 
Un grupo de guerrilleiros de «Cris
to Rey» fixo acto de presencia 
portando bandeiras españolas, 
pro non chegou a intervir. 

INTERVENCION DAS 
F.O.P. E PECHES 
DE COMERCIOS 

En Vilagarcfa, Larsa foi tomada 
pola Guardla Clvil e a BPS impe
diu a entrada dos delegados, 
acontecendo outro tanto en Mas
só de Cangas. No Porrlf\o rexls
trouse paro en Rlego e dende pri
meiras horas da maf'lá notouse a 

slstencia nas carretelras de barrl
c d s con pancartas aluslvas ao 
confll to d Corfl. Asi, autobuses 

d traballadores, 
Cltro n, v ri nse 

svl rs no seu re
orrldo car Vigo. Observéronse 

p ros nunhas 1 6 empresas, e un
ha manifestación concentrou a 
unhas 800 persoas. A asamblea 
de Corfl pronunciarlase, coma 
tantas outras, en apoio da xorna
da. 

O que sin dúblda tivo especial 
relevancia foi a colaboración que 
os organizadores atoparon no co

. mercio e nos bares. Asi, rexistrá
ronse peches dunha hora no co
mercio de Villalba, en Monforte 

. - onde tamén pecharon os bares, 
hastra o da estación-, en Viveiro 
- peche de bares e comercios-, 
no Valadouro - peche de ba
res-, en parte do comercio de 

. Noia, en Moaña onde inclusive 
pecharon as peluquerlas, en Can
gas, Bueu, Porriño, Arcada, eto. 

VIGO: UNHA 
XORNADA MEMORABLE 

A xornada de loita convocada 
pola ING tivo unha relevancia es
pecial, dada a situación pola que 
atravesa en Vigo a clase obreira, 
especialmente na oonstrucción 
naval, cos dous mil traballadores 
de Ascón na rua dende hal catro 
meses e a senslbilización en me
dra de sectores como o comercio 
frente aos problemas que lle afec
tan directamente. 

Asembleas e paros no ramo da 
construcción, cun mitin na Praza 
de Espaf'la que contou coa asis
tencia de 600 traballadores; no 
Testll, con paros e asambleas en 
dist intas empresas: Confecciones 
Mares, Anfe, Cortemans; no Me
tal , con mitins informativos en 
Freira, Vulcano, Barreras, Citroén, 
Refrey, paros dunha hora en Flex 
e Volta, «Vidrios de la Florida», 
ASVISA equipas da Telefónica e 
asambleas na maioria das empre
sas do sector. Asimesmo, hai que 
resaltar a asamblea de traballado
res de Ascón realizada no campo 
de fútbol. dende a que percorre
ron as as ruas de Vigo deica incor-

8tt 1 ~t¡j · 

TELEGRAMA 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS 

Y TELECOMUNICACION 

porarse á manifestación convoca
da pola ING. 

Por outra banda, foi significati
vo o paro rexistrado no comercio, 
principalmente no centro da cida
de, co peche de 92 comercias que 
colocaron carteles esplicativos 
nas suas portas, solidarizéndose 
coa xornada. 

A MANIFEST ACION 
A última hora da tarde, foron 

concentrándose na Plaza . de Por
tuga l numerosos grupos de traba
lladores que, ao incorporérselles 
os que baixaban pola Gran Vfa 
procedentes da asamblea de 
Ãscón, romperon en aplausos mu
tuas e en _ berros de solidaridade 
coa sua loita. Centos de bandeiras 
galegas con estrela roxa, da ING, 
UPG, etc., asf coma numerosfsi
mas pancartas facendo alusión 
aos principais problemás da clase 
obreira galega e ao asoballamen
to colonial, sin que faltaran ç¡s de 
solidaridade con Ascón e Corfi, 
deron colorido a unha manifesta
ción á que pouco e pouco se He 
foron engadindo grupos de per
soas que en cifras estir:nativas, 
irian de cinco a sete mil partici-

.. ~P 
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pantes. A bonanza do df a favore
ceu a masiva presencia de obser
vadores que aplaudiron o paso da 
manifestaci.ón e corearon os be
rros de «Fora, fora, o Pacto . da 
Moncloa», «Ascón e Corfi quere
mos solución», «Traballo digno na 
Nosa Terra», «A Xunta agora que
rémola ver fora~, etc. 

Despois de percorrer as ruas 
principais, a manifestación, presi
dida por representantes de todos 
os ramos da ING e por tres traba
lladores do Comité de Folga de 
Ascón, rematou na Plaza da Cons
titución cun mitin no que· un 
membro da Dirección da ING di
xo, entre outras cousas: 

«Somos conscentes de que és
te dia non é unha data il/ada da 
evolución dos acontecementos a 
nível sindical, senón unha etapa 
cara combates de máis enverga
dura. Tamén constatamos que· as 
negociacións, si non están ampara
das pola movilización da clase tra
balladora, non conducen a metas 
aceptables ' mfnim(lmente pra és
ta... Si nos chaman sectarios por 
sair á rua, seguirémolo sendo. Si 
noio chaman por non aliamos cos 

4 /A NOSA !E1lB.A 

que mandan aos traballadores á 
emigración, seguiré{nolo a ser. Si 
no/o chaman por non pactar coa 
oligarquía como fan as centra/es 
españolas, sómolo ... e ahf temos, 
mañá mesmo, esa «festa campes
tre» que non é senón a outra cara 
do capitalismo colonia/,11 cara au-

_tonómica>>. Neste intre houbo be
rros de «A Xunta, agora, quere
mos vela fora». 

Posteriormente interveu· . Pi
mentel , no ·nome dos traballado
res de Ascón, referíndose ·a -que o 
lema «OU todos· ou ningún» debe 
ser asumido por todos-os traballa
dores gale§OS· amdefensa' do''·de-

-reiro ao trabaMo na propia ~ter.ra e 
contra a espulsión do propib país. 

A çontinuaciÓri', un obxetor de 
concencia, representante dun · pe
queno grupo que se unira á mani
festación, reclamou a solidaridade 
e denur)ciou a detención de catro 
compañeiros o día anterjor. 

O Himno Galego puxo o punto 
final a unha das méis importantes 
movilizacións das que se tef'len 
celebrado en Vigo na percura dos 

· dereitos que a clase traballadora e 
·o pobo galego esixen. 
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R~DC?NDELA-

Pola reVitàlización da feira 
• LOIS BARROS - meirande parte dos portos da Rf a. 

Xa- hai _meses, vense levande na vila de Pola outra banda, o sector maris
quêiro atópase . hoxe moi mal. O 
banco de moluscos da ·Portela es
tá caseque esgotado, ano tras ano 
colléitase menos -por mor da con-

Redondei a por parte da AN-PG, unha campaña_ de 
s~nsibillzación encol · do grave problema do 
Campo da Feira, producto do apandono e do 
desTnterés municipal. taminaci6n ocasionada polos ver

e ámbito emirn~ntemente rural 
no que se enmarca Redondela, fi
xo que tivera un gran peso gan
deiro e agrfoola dentro cla provín
cia, que a súa feira estivese cata
logada coma unha das máis im
portantes de Galicia e que se de
clarara a Redondela «Núcleo de 
Espansión .R.ural». Pesie a·todo, o 
«Campo» o~de: se celebra a feira 
hoxe·Adía, atópase carente das mí
nimas. condicións que a lexisla
ción vixe.nte es_ixe., ou seria: chan 

·de- cemento, .. auga potable, corte
llos pra 'o acondicionam~nto do 
gando, s.ala pra veterinaria. Así 
coma taméñ un ríxid9 contrai dos 
preGiÓs, pesas e medidas, de xeito 
qwe o gandeiro· que leva o seu 
gando á feira 'teña a completa se
guridªde , de que vai percibir uns 
precio¡;> ¡ xustqs. , ~ · 

O AGRO, 
A - l~DUS!RIA E O. MAR 

. Si añalfzam.os a ecoriomí-a rriu-

quidos das fábricas, prinGipalmen
re a de aramia de Colmeiro, que 
usa ácid_os pra o tratamento d0 

_ 9xido de ferro, eisí como a fábrica 
NOSArE-X, adicada á coloración e 
tinte das teas, que utiliza dénde 
derivados do -petróleo hastra os 
ácido~ má-is-dañinos sin ningúñ ~i- _· 

:_po d~ contr9I. ' ;. 

Rematada ,a gu~rra, a teira· de 
88.doiídelã viña supoñe.ndo .o 115% 
do- .total provir:icial ;- e hai menos, 

. no ano· ?2., e- sobor dun total. dé _ 
33 feiras - pÓ~tevêd~esas,_ · r~pré= 

-.j séntaba wi valor- anual de 3 :506 
~ millóns de pesetas e o 5% do total ·. 
<:..J prôvinciaL De Ónde deducim.os 
. ~ que no decurso. destes anos, a fé i

ra, en vez de medrar,:perde impor-

nicipal, infórmanos a devandita tancia. A responsabilidade do 
organización, deseguida nos de- axuntamento é maior se temos en 

conta que no ano 63, o Ministerio 
catamos da importancia priorita- de Agricultura mandou unha cir-
ria do sector rural. Esplicámonos: 

cular a todos os da provincia co-
dunha banda, no sector industrial, municándolles que si ·nun plazo de 
o aoo.ki dos postos de traballo tres anos non acondicionaban ·as 
esistentes dependen esclusiva- ferras, dotándoas dunhas mfr:iimas 
mente do grupo Regojo, que hoxe co'ndicións hixiénicas e sanitarias, 
én dfa di' atoparse nunha moi gra- teríãn que desãparecer. Por outra 
ve situación f inancieira. _Entón, si · banda, o Estado, náqueles muni-
miramos- a medio plazo a vida cipios cu ias feiras pasen dos 100 
económico-industr'ial de Redon.-, miJlóns eo veotas ao ano, .correrfa 
dela, atoparíamonos ·conque, si co 80% dos gastos da renovación. · 

fose- a depender esclusivamente à Axuntamento de Redondela na- · 
do sector industrial, a sua vida po-= · da fixo por potenciar unha das 
dería estar abocada á morté irre- máis importantes riquezas da zo-
mediable. Outro sector, o mariñei
r_o, _q~e !]Un t~mpo tivo unha gran
díªima importar:icia, t:iox.e cáseq~~ . 

se pode decir que está esmore
cendo. As causas son, dunha ban
da, o estar perto dise gran 1TIOns
truo que é o pprto vigués, qu~ a 
corto plâzç) fa-rá_- desapa;ecer ·a r 

na. 

Hoxe, a campaña da AN-PG, · 
que conta co apoio de biólógos e 
veterinarios, está tendo unha am-·. 
pia ·aco.llida ·entre os · afectado~, 
anunciándose xa a · edición dun 
est~nso informe encol do proble
ma .. 
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crónica politica 
Os presupostos ideolóxicos, organizativos e po

Uticos que estón detrós de cada unha das Centrales 
Sindicales que actuan en Galicia póftense cada vez 
móis en evidencia. Diante da situación especial
mente calamitosa das clases traballadoras galegas, 
consecuencia do capitalismo colonial que padecen, 
disposto, nesta etapa crftica, a esquilmar ao noso 
pafs .. dunha maneira afnda móis alarmante, as 
Centrales Sindicales de ómbito estatal limftanse a 
facer .de eco ·de xornadas cun contido reformlsta 
(dentro do esprito--do Pacto da Moncloa), plantexa
da.~ ao nivel d·o Estado, ou ben a mirar a millor ma
neira de marear 6 nosa clase· obreira con negocia-
cións cuia meta final ' que a patronal, o gran capi
tal monopolista,_ saia âdiante cos seus proiectos. E 

_ no..=no~e da --estabiliUición da democracia espaftola 
· · qu_e aturdmÓs. _Nuncâ ·ie plantexan ven~ellar a ou-
"tros sec_tQf.es-s_ociais ~qU. non seftan os estrictamente 
af,ctados,_ inda enriba a nivel de· fábrica ou sector 
d~ - inélu~tria~ e f!\_qito -"'enos plantexar reivi'1dica
cións a. ñivél ngcio.nal galego e con interpretacións e 
'obxetivÓs venceilados 6 n~sa· realidade. 

.::. '\/' -
CRISIS DERIVADA . 

_ DÓ COLÓNl~USMO 
Frente a · estas actitudes, despunta nidiainente a 

· . práctica da 1 NG, lntersindica! Nacional Galeg<=1. que en
foca a ac'tual crisis como derivada da situación do capi 
talismo colonial que padece o poqo galego, ao tempo 
que, xa que logo, ofrece na práctica unha safda organi
zativa nacional galega anticapitalista e anticolonial que 
dá senso ás suas movilizacións non somentes no sec
tor obreiro senón noutros sectores populares, cada in
tre con máis ·capacidade, como vén de demm~trar ~ re
cente xorn~da de loita do dfa 27, moi por riba en cohe
rencia, nos obxetivos perseguidos, no espacio xeográfi
co en que se deron, que as plantexadas polas centrales 
de ámbito estatal, inclufdas esas que pomposamente 
se autotitulan maiGritarias. 

UCD DIRIXE 

Ao paso que _imos, a esquerda dehtro dps autono
mistas -moitos en número de siglas, póucos en entu
siasmo e inci_dencia pop!,!lares- vai estar representada 
-por un certo sector da UCD como o Sr. Rivas ou o pro
pio Sr. Rosón. Non outra cousa parece deducirse das 
suas, á primeira vista, sorprendeñtes declaracións en
eo,I de que .«hai mojtos Casares Ouirogas que saio que-
ren conseguir votos do noso pobo pra medrar» ou que 
«si non nos deixan ir recibir a Giscard d'Estaing boico
tearernós os actos oficiais» ( !). Nembargantes, o PC 
adícase a promover.coa axuda oficial de certos Axunta
mentos e do partido gubernamental, a UCD, festas- e 
mitins pr·a celebrar :a êonmemàraciÓn da datá histórica · 
de votación do Estatuto e e~pçiilar c_on todo o tufo so
cialista ·a alternativa autonómica co-mo alternativa .da 
clase- obreira (?f 

CADA UN NO SEU 
PAPEL ESPAÑOL 

Semella·n os papeles cambeados, mais cada un de
sempeña o que lle asignan. Os primeiros téñense de 
dignificar moral e polfticamente poñéQdose prótestóns 
coh viravoltas epatantes. Os segundos, erre que erre, 
non ·lles queda máis remedio que engaiolar ao pobo 
con- esta cantinela pra contrarres,tar a este nível a in
fluencia do nacionalismo popular, condición necesaria 
da sua permanencia e subsistenc¡a. Se a primeira das 
.actitudes é unha pura farsa de persoaxes descubertos, 
a segunda non é máis que a triste evidencia dos bo
chornos aos que pode chegar calquera polftica colonia
lista e unitarista respecto do noso pafs, por máis demo
cr:ática e de esquerdas que se autotitule. 

Todos veñen converxer no que realmente son: es
pañolistas. Converxencia que, cómo non, aparece ta
mén reái pra festexar embaucando e confundindo o que 
non vai ser Día da Patria Galega, xornada de loita que 
sí xunguirá, unha vez máis, a todo o nacionalismo, por 
coherencia necesaria, abertam·ente anti-autonomista. 



RACIONAL 
resumes 

BAZAN: 
OS APRENDICES DESPEDIDOS 

Dentro do contesto dos despi
dos masivos que se están a pro
ducir no sector da construcclón 
naval, a empresa BAZAN do Fe
rrol vén de presentar perante a 
Maxistratura de Traballo o cese de 
plantilla dos aprendices como un
ha proba máis da regulación de 
plantilla que se está a producir. 

Diante da situación plantexada, 
a 1 NG fixo públlco un comunicado 
no que se atacaba duramente a 
«pol!tica sindica l oportunista e 
demagóxica» das centrales slndl
cales espaf\olas CC. 00. e UGT, 
que negociaron o número de des
pidos e a regulación de plantllla 
«entroques de loitar Intransixente
mente polo mantenimento do 
posto de traballo». Dacordo coa 
polltica mantida pola ING, esta 
central fixo público un chama
mento a todos os traballadores, 
que se concreta nos seguintes 
puntos : 

a) Integración da totalidade 
dos aprendices na plantilla, unha • 
vez rematados os esames de Xu 
nio. 

b) Contrai dos devanditos 
esames por unha comisión forma
da polos representantes dos 
aprendices, do Comité de Empre
sa. da Empresa e o operaria de 
maior antlgí.iedado na especialida
cl obor da que verse o esamen. 
c) Ouo o esames se centren 
fund m nt lmonto nas prácticas, 

non na t ria, como vlf\a pasan 
do d leo hoxo. CAMPO DO OSO 
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Cando oficializa a «rapa» ·se 
)·, 

DIA INTERNACIONAL 
DA LIBERACION 
HOMOSE XUAL 

O pasado dia 25 de Xunlo cele
brouse internacionalmente o dia 
da Liberación Homosexual como 
xornada de loita contra a repre
sión . 

En todo o Estado Español ievé
ronse ao cabo actos de diversa fn
dole. O F. L. H. G. (Frente de 
Liberación Homosexual Galego) 
encetou a sua campaña de loita 
de cara a conquerir dereitos fun
damentais pra o indivíduo como 
son, entre outros: 

- Abolición da «Lei de Pellgro
sidade Social». 

Non discriminación do indi
víduo poia sua préctlca sexual. 

- Reconocemento do desexo 
homosexual coma unha variante 
máis do desexo en xeral. 

- Prohlbición espllcita de apli
car terapias aversivas ou todo tipo 
de tratamento encamiñado a 
cambear a sua. conducta sexual. 

- Obriga de impartir unha edu
cación sexual non somente en or
den á reproducción, senón tamén 
como unha fonte de pracer e de 
comunicación. 

- Non inxerencia da doctrlna 
moral católica ou calqueira outra 
na educación e na regulación da 
normativa sabor da sexualidade. 

- Reconocemento da sexuali
dade femenlna e equiparación en 
todos os ordes da muller e do ho
me. 

Xa datÇt de tres anos que se vén celebrando 
Campo do Os0, no n'lonte de Carracedo 
ent re A Pastoriza e Mondoñedo, «A Rapa 
das Bestas» con todo o senso festexeiro 

no 

que o interés turístico lle fixo adequirir 
a este tipo de manifestacións. 
Era a terceira vez que se fada de tal xeito a Rapa. 
Porque o que é indubidable, é que os propietarios 
do gando, xente de Santa María Maior, de Bretoña 
ou de Xemil, sempre raparon as suas bestas. 

O CAMPO po OSO 

Neste monte comunal. legado 
por un mosteiro de Vilanova de 
Lourenzá, asegún uns ás parro
quias de Sa11ta Marfa Maior e 
Bretaña, asegún outros, somente 
a esta derradeira , a erra de gando 
é a historia e a prehistoria do lu
gar. Alf - onde o conflicto inter
parroquial se remonta a datas de 
primeiro de século, lembrándose 
xa por tres veces ordes do Gober
nador civil de Lugo aos veciños de 
Bretaña pra ir segar o trigo que 
logo de cavar o monte sementa-

ran os de Sta. Marf a Maior; e on
de todo o piñeiro que a Forestal 
tentou plantas se «se~aba» cando 
moito dous días despóis- hastra 
o ano 1976, a Rapa era unha cou
sa que cada dono dunha grea de 
eguas facía, coa axuda · dalgúns 
veciños, cando o coidaba come
nente. 

A «NOVA» RAPA 

Dos cinco curros que tén o 
monte, elexiuse o do Rego do 
Carballiño pra facer a Rapa das 
Bestas cara a xente. Ahí terá lugar 

Era cando as sedas se utilizaban ben pra colchóns, 
ben pra cordas -según foran da crin ou 
do rabo- logo dun proce.so de elaboración 
que consistía en escarpalas, cocelas ou zoupalas. 
Os cordeiros, que xa non quedan, encargábanse_ de 
facer os trelos ou adibales que, comenta algún 
la~rego, «eran moito má,is duros ca os de esparto 
que viñeron despois. -En canto rachaban, 
cocíanse outra vez as sedas 
e ~ogo, utilizábanse pra colchóns». 

ao m~smo tempo a rapa e a mar
ca de gando, e rapadores e lacei
ros -os encargados de deitar as 

, eguas pra marcar- competirán 
polos trofeos que as Cámaras 
Agrarias da ·Pastoriza e de Mon
doñedo -organizadoras- .ou 
distintos organismos, ofrecen. A 
merenda e a Corrida de cabalos 
encherán o resto do dia no Campo 
do Oso. 

Algúns paisanos queixábanse . 
de que houbera á hora da meren
da unha «mesa presidencial» na 
que xunto coas «personalidades» 
dos dous Axuntamentos fincaba 
as suas pousadeiras don Ailtonio 
Df az Fuentes, coma un ano antes 
fixera o seu tocaio -e non tan só 
de nome- don Antonio Rosón. 
Mesmo un dos membros da Cá
mara da Pastoriza, Eduardo 
Muiña, comentaba un enfrenta
mento que ao respecto se produ
ciu P.ntre os membros organizado
res: «Mira, gastáronse unhas 80 
mil pesetas na comida da xente 
desa mesa, unha xente que non 
tiña porque estar ahf. Nós protes
tamos porque non estabamos da
cordo con que viñeran eiquf co
mer moitos señores que están en 
contra do campo... que trouxeran 
a sua empanada coma os máis; 
non tiña porque haber distingos». 
Frente a esta protesta do membro 
de CC. LL. , Pedro López, do grupo 
dos independentes ligados a 
Alianza Popular, tentaba desviar o 
tema do enfrentamento, apuntan-

do COIT)O problen:ias máis aguza
dos o da improvisación e o do mal 
temp,o: «O temporal é o que nos 
fastidia.,~>. 

NON HAI SEÑALIZACION 
NINGUNHA 

Pouco antes de que se entre
ga ran os trofeos, ~anta pra os ven
cedores do concurso de rapa, 
marca e carreira de cabalos, coma 
pra os dos millores lotes de gando 
-ou greas ·de Cé!bç¡los- algúns 
veciños amosábanse satisfeitos 
da conversión en df a de festa que 
se fixõ coa Rapa, aproveitando al 
gún pra facer públicos problemas 
qu~ teñen plantexados: «Eiql!f te
mos unha falla moi grande de in
dicaciores de gando solto e apare
cen atropel/os. Estes días mataron 
dous xatos e .atropellaron unha 
besta. A primeira prevención seria 
poñer carteles de gando solto». 

E se cadra, cara ao remat~ ou
tro ap4nta que o dia da Rapa úni
camente pode ser unha imitación, 
xa que hai moito máis gando do 
que alí aparece. Houbo inclusive 
quen non prestaron o seu g~ndo«a 
esta folklorada» mentras que ou-.. 
tros desvían a conversa por rotei
ros como o da cría «este ano moi 
boa porque eliminamos ao lobo, 
que hai tr_es anos pra tras, fixo 
moitos destragos». Ao fin, cada un 
tira cara a casa. Foi un bon dfa de 
merenda, pola tardiña ben salpi
cado de auga. 
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Un dos membros da ~ espedición da Kon-tiki, que 
nunha balsa de madeira atravesou do Perú ás 
illas do Pacífico alimentándose únicamente de 

p·eixes, Herman Watzinger, vén de participar 
nunha especie de simposium celebrado nos dfas 

pasados e centrado rio tema da acuacultura. 

países en vfas de desenrolo», término este 
último moi propio do mundo capitalista. E 
un home idealista e, porque non, algo despistado; 
a pesares da inasistencia dunha representación 
dos mariñeiros galegos ·ás xornadas, e sobre 
todo, da deportiva despreocupación de que cara o 
que alf se tratou fixo gala a Administración española, No_rt:1ego, e en cal idade de . vicepresidente da FAO 

e encargado dos asuntos de pesca ~este organismo da ONU, 
defínea coma «unha organización responsable da asistencia 
1no ra.mo de agricultura, _bosques e pesca co fin de intentar 

asistir a un . j.ncremento da producción de anménto.s nos 

Herman Watzinger afnda. pensa que o Goberno «terá estudado 
o qu~ ha de facer en cada caso». Quen sí estiveron avisados 
foron algúns etnpresarios, qúe viron en tal xuntanza unha 
oportunidade de comercializar os seus productos. 

HERMAN WATZINGER 
:Un,· id·ea-lista na FAO 

¿Q.ué é a, acuacultura? de ambiente e contaminación por 
A Acuacultura inclúe o que industrias e vamos mirar se, ase-

chamamos a piscícultura-e a ma- gún este informe, podemos cha-
ricultura. Por exemplo nós, cando mar a atención a organización das 

t ~ Nacións Unidas nra - ~ ambiente, fal_amas . do mexiló,n, es amos fp,- .., 
!ando de maricaltura ... ·pro ·en xe- coa cal estarhQs -·tràballando. por · 
ral, é todo ·o que tén que ver cun- exemplo no Medíterráneo, onde 
ha producción de moluscos ou de temos estacións de observación 
pescados por propagación contro- _pra evitar a contaminación do 
lada,.àu seña, un ramo eiquí to!al- mar. Así que, cando volva, contes-
mente novo que está tomando tareilles ao informe que me entre-
moito ritmo e que coldamós que garon. 
vai contribuir irr .. portantemente . á - E en. canto 61 Celulo1a1, Nu-
alimentación nos países en vías . cleares, etc ... 
de desenrolo. Eu penso qu~ o Goberno es-

¿Por qué se fai precisamente pañol coma os dos outros países, 
eiquí este simposium? están ao tanto dos peligros que 

Estamos eiquí ao pé d!3 Vila- esisten en botar materiais que 
garcía, ao pé de todas esJai> bai- . : põidan afectar á ecoloxfa da·s rfas 
sas de producción de rrÍexilóns e e seguramente tomarán as dispo-
ostras, e.te. coa oportunidade de sicións necesarias pra asegurar 
ver así demostrada en grande es- que non vai haber este· tipo de bo
cada unha producción de me- . taduras, pois senón- éste serra un 
xilóns principalmente. Puiçlera ·ser efecto moi seria, ou inclusive o fin" 
unha razón. dos cultivos desta zona. 

¿On4e leva intervido a FAO? E que dun tempo a esta,par-
Estamos traballando práctica- te escomenzaron a chover sobre 

mente en todÓ 0 mundo. Temos Galicia proiectos dun fato de ln-
144 pa"íses' membros nestes mo- ·dustrias que demostran que a 
mento!? e eu calculo que no ramo Administración espaftola e1t6 
da pesca hai coma uns 1 60 lonxe de tomar esas medidas. 
proiectos distintos. Temos proiec- Eu non sei. Nós estamos nunha 
tos de tipo inter, exional. Toda a situación· que tentamos asesorar 
parte oriental de Africa, 0 aos que necesitan axuda nesto. E 
cercano-medio Oriente , lndia , no que se refire a plantas nuclea-
Bargla-Desh, P~kistán, Thailan- · res, non botan putra cousa que 

. dia, Filipinas'. .. todo este seqtor auga quente, que ás véces mes-
cuberto con' proiectos interrexio- mo é un beneficio pra o cultivo da 
nais ou nacionais. Igualmente te- piscicultura, provoca unha medra 
mos proiectos estrictamente re- máis rápida polo quentamento da 
xionais; hai un gran proiecto pra auga; e noutros casos é dañino; 
Panamá e pra os países de Suda- vostede entenda que eu non poi-
mérica sobre o mercado, sobre do decir nada denantes de saber 
precios e productos, e proiectos qué mate.ria! tósico se vai botar. 
réxionáis no Caribe, por exemplo, Pro obviamente, un debe · andar 
pra asistir ás illas prlncipalménte. con moito c0idado en protexer o 
Así que é temos unha actividade ambiente se se quere manter un 
moi ampla e en todos os rar::nos da cultivo deste tipo. E como este 
pesca, incluindo a acuacultura. cultivo está ocupañdo moita xen-

Nembargantes, case todos 01 te - nesta ría de Arousa por 
pafses que nomeou estón na ór- exemplo, polas 2.000 balsas que 
bita dos USA. hai- ése é un factor que o Go-

Non, non, nós estamos traba- berno terá en consideración. 
llando con países socialistas: en E cando un Goberno non to
Mozambique, en Angola estamos ma en consideración . esas cou
por entrar, na República Demo- sas, ¿qué pode facer a FAO? 
crática do lemen, no golfo de Bueno a FAO en tales condi-
Adén, polo Mar Indico ... así ·que cións normalmente pode intentar 
pra nós non temos divisións políti- informarse millor sobre dos deta-
cas; nós temos un par de proiec- lles e en conxunto coas Nacións 
tos con Cuba eJademais, a pesa- Unidas chamar a atención aos 
res de que a Unión Soviética non técnicos do país facendo pregun-
é membro da FAO, hai unha es- tas encol dalgúns detalles... pro 
treita colaboración con e+a. eses non són asuntos internacio-

Temo1 enten~ido que 1e lle nais ... 
entregou un documento de Entón a FAO somente pode ... 
ADEGA encol da Celulo1a e da Nós únicamente podemos ase-
fábrica de cloro da Rfa ·de Pon- sorar, chamar a atención, pode
tevedra, que indubidablemen- mos facer un pouquiño de- bulla, 
te, estará relacionado cos aten- pro esa é todo. 
tado1 que veften sofrindo as Eiquf estamos observando 
costas galegas. ¿Qu•n pensan unha despreocupación total por 
factn ao respecto? parte da Administración e1-

Nós imos ler o i_rforme. Temos paftola cara a pesca de baixura 
un grupo de espertos en cuestións gaJega, este abandono ¿• un 

fenómeno común a outras par
tes do mundo? 

Este problema témolo en todo 
o mundo e pra el non temos solu
ción. O único que estamos facen
do nós é promovendo a utilización 
da baixura no que se pode. E fála
se por exemplo dun arrastre se
leccionado mediante redes, etc. 

¿C6mo se poderfan resumir 
as conclu1i6n1 de . este limpo
sium? 

Céntrase máis ben sobre da 
necesidade de informar máis en
col do potencial de este_ tipo de 
cultivos de peixes e centrar a 
atención en países en vfas de de
senrolo. Digamos que o potencial 
que teñen é o que pode represen
tar un traballo en cultura pra eles, 
prá sua alimentación. Un señor do 
Banco lnteramericano que está 
connosco, dábanos un bon exem
plo desto decindo que en Latinoa-

, mérica as cidades están meclran
dó moi axiña e á vista van ter ci
dades con 15 millóns de habitan
tes en._. Buenos Aires, 32 millóns 
en México, etc. e con estes enor
mes centros da concentración de 
poboación, vén a pregunta de có
mo se vai alimentar a xente. Vaise 
necesitar aumentar fortemente a 
producción de productos proteíni
cos coma o pescado, e eu penso 
que en América Latina poderfanse 
producir cecais 1 millón e medio 
de toneladas de peixes nos ríos, 
nos grandes lagos, nas múltiples 
represas de forza hidráulica ou 
nas represas de auga pra irriga
ción que están no nordeste do 
Brasil, por exemplo. Todo esto pó
dese aproveitar. Asf que hai un 
certo optimismo, que a cultura de 
peixes e de moluscos pode ser un 

factor moi contribuinte á econo
mfa do país. 

Un problema co que se en· 
frentan hoxe 01 mares • o dos 
grandes petroleiros. Tal foi oca-
10 do accidente do Urquiola nas 
costas corufte1a1 ·ou a actual si
tuación da costa bretona. ¿Al
bf1case algunha · posible solu
ción? 

Naturalmente, o efecto sobre 
as especies vivas non está tan 
claro cando se trata de peixes, pro 
obviamente, eiquf necesítase moi
to tempo, moitos anos pra que se 
dea limpado o fondo do mar onde 
caiu o petróleo. Afecta natural- . 
mente a plantas e algas, aos me
xilóns, etc. Si pasara algo eiquí, 
nesta ría quedaría destruida a sua 
producción. E sobre desta, eu so
~ente podo decir que a organiza
ción marítima intergubernamental 
das Nacións Unidas está traba
llando moi forte con problemas 
co.ma o da construcción de gran
des buques-tanques. Agora son 
moito máis estrictos na construc
ción dos fondos, etc. pra que non 
se volvan producir accidentes. Por 
outra banda, moitos países pode
rían decir que non van permitir es
tes tanques tan perto das suas 
costas pra evitalos. Hai que redu
ciloS;-e eso pódese facer con máis 
contrai, máis supervlxllancia. 
Noutro orde de oousas, pódese 
falar dos desaugues das cidades. 
Eu pregt,tntábame onte ql!e pesa
ba en Vilagarcfa cos desaugues 
que salen directamente da vil~ ao 
mar. E preguntábame por canto 
tempo se pode facer esta; supoño 
que tamén estará moi estudado ... 
pro todo eso é un peligro e eu 
penso que vai a pena actuar o 

máis urxentemente posible con 
todos os medios dispoñibles pra 
intentar conservar o noso ambien
te. -

Eiquf, os mariftelro1 galegos 
non estiveron representados 
neste 1impo1ium e Inclusive a 
Admini1tracl6n espaftola des
preocupouse absolutamente de 
estar presente; ¿E a FAO pro
ponse facer algo pola pesca ga
lega? 

Os galegos saben moi ben qué 
facer e.nós estamos máis ben de
cindo que os galegos nos axudan 
noutras partes do mundo onde 
non saben facelo ben. E pódese 
decir que cando hai rfas coma as 
de eiquí onde se demostra a posi
bilidade do cultivo de ostras, é 
claro que tamén se poden cultivar 
outras es.pecies. Pensar na amei
xa, pensar na vieira, na erra de 
peixes, e pódese esplotar ao má
simo o cultivo da producción con
trolado e iniciado polo home nes
ta zona costeira, e protexelo. E 
ademais, compre unha adminis
tración pesqueira no senso de co
nocer ben os recursos vivos e vi
xiar o que non esteña pescando 
máis do que se vaia poder pemitir 
pra manter o nível de producción do 
momento. 

Plantéxa1e tamén agora o 
problema das 200 millas. 

O problema das 200 millas non 
é probiema, é un feito. E as 200 
millas quer decir que un número 
de países teñen a -oportunidade, 
se queren, de desenrolar a sua 
pesqueirfa. Cecais moitos dos paí
ses parten dun nivel tan baixo que 
precisarán de moitos anos, e 
entón teñen a obriga, en tal caso, 
de entrar en acordos con países e 
asegurar que se pescarán eses re
cursos e tamén que haxa unha ad
ministración acaída. Neso esta
mos. 

Pro onde o problema 1e plan
texa como tal 6 no paro da flota 
de altura. 

Ese é un efecto transitorio. E 
ao mesmo tempo, a industria es
pañola está entrando. en múltiples 
acordos coa Arxentina e con ou
tros parses, e naturalmente este 
efecto a que vostede apunta nóta
se en . Francia, en Inglaterra, en 
Alemania República Federal e o 

URSS está moi afectada. O 60 
por cen da sua flota, afeita a fae
nar en países onde xa non pode 
pescar, tén serias problemas. Pro 
son problemas transitorios no 
senso de que estes pactos tam
pouco son tan duradeiros. Nou
tros 20 anos cambeará a situa
ción. E eu penso que a única for
ma de dar saída a esta está en 
cooperar cos países que teñen os 
recursos, mediante intercambeos. 

ANTON LOPEZ GALOCHA 
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INFORME ~ 

A distribuci6n do libro galego 
A vial refrexa ao capital e 
a librerfa está enxertada na vila. 
Como ningunha cousa na sociedade capitalista, a 
distribución do libro non é neutra, 
a pesares de que suporierfa un 
respiro absoluto pra o científico 
da investigación socia l ou económica, 
do poder atopar solucións 
técnicas coa -sua producción intelectual 
aos desarranxos máis escandalosos 
que o funcionamento do capita l enxendra. 
E así, unha e outra vez vese obrigado 
a reconocer, tras dun análisis 
técnico dos problemas, a inevitable 
solución distes por vía de cambeos 
polfticos ao nivel estructural · 
da nosa cultura. 
A cidade ou a vila, coma rea lidade 
material enxertada na sociedade 
capitalista, é un dos reflexos máis 
xenuinos do capita l; coa sua 
peculiar repartición dos espacios, 
das funcións e dos equ ipamentos, 
a sua específica segregación social 
e clasista amosa os niveles de poder · 
e a sua repartición ao beneficio 
duns e contra dos intereses da maioria. 

A 11 r iria, rn 1 La méis 
ax lt do prá com rclalli clón do 
Obro, tón unha loe llzación urbana 
definida, e non arbltr ria, produc
to de dous fenómenos fundamen
tais. En primeiro lugar, a llbrelrla 
busca pré sua ublcación ás clases 
sociais ostentadoras do poder 
económico e/ou ás clases sociais 
cun máis alto grado de cultura, 
caracterlstica ésta que cáseque 
sempre adoita coincidir coa ante
rior. 

Segundo isto, teremos duas 
ubicacións prioritarias da libreirla, 
que serán ou ben o centro urbano 
das nosas vilas ou a prosimidade 
de centros de ensino. E terén es
tes enclaves a peculiaridade, so
bre todo a primeira, que é tamén 
a méis importante en localización 
relativa de número de libreirlas, 
de que se verán enxertadas preci
samente onde non está presente 
o potencial lector galego-falante. 
Partimos logo dun primeiro atran
co de tipo formal , que se produci
rá no noso caso cunha gravedade 
especifica e con características di
ferentes ás que tén en Catalunya, 
onde a segregaclón urbana e so
cial non incide tan negativamente, 
no libro catalán por exemplo, e 
que agroma da nosa especfflca 
oaracterfstlca de nación coloniza
da onde os centros urbanos das 
nosas vilas son propledade dos 
tentáculos do poder da metrópoli 
e atópanse funcionalmente ao seu 
servicio. 

2) Tipoloxia dos establecementos 
que distribúen o libro. 

Elaborar unha tlpoloxla é sem
pre, e deica certo punto, un enga
do, xa que os tipos puros que se 
presentan, raramente se atopan 
na realidade do mesmo xeito que 
se definen, pro, non embargantes, 
poden ser clarificadores. 

Unha enquisa realizada en toda 
Galicla e cunha cantidade de pre-

unlas ampla, algunha de las par
ticularmente indicativa, permfte
nos adiantar a que pode ser unha 
tipoloxia provisional das libre irfas 
galegas. 

TIPO 1 

Adoita estar situada no centro 
das cidades e vilas máis impor
tantes, o tamaño é normalmente 
grande, traba lla, a miudo con 
grande intensidade a papelerfa e 
obxetos de rega lo e adoita ter 
personal asalariado. lnterésa lle 
vender sobre de todo o libro caro 
español, polo ca l tén tanta debili
dade que gusta de esibi lo no es
caparate. Fala español, e e_n canto 
ao libro galego, adoita ser o cliente 
o que leva a iniciativa dinamiza
dora. O seu stock de libro galego 
e dun 20% nos millares casos. 
Tén un forte esprito corporativista 
que o leva a miudo a contradecir
se nas suas respostas. 

Normalmente non esté de 
acordo coas vendas que se levan 
ao cabo na rua con fins dinamiza
dores nin conoce o libro galego; 
conoce e repite, non embargan
tes, moi ben, de memoria, os 
best-seller españolas. 

Subgrupo do TIPO 1.1. 

Tén pouca importancia numéri
ca; é o libreiro anti-galego, que 
despracia a nosa cultura e polo 
tanto o libro, 'ª de cuia actitude 
dan conta oon frecuencia os rótu
los distas libreirlas que se vén 
Ilustrados, con nomes de claras 
connotacións na máis depurada 
tradlción imperial. 

TIPO 2 

Pode estar situada esta libreirla 
- de tamaño medio ou grande 
no centro ou barrlos das cidades, 
asf como tamén nas vilas medias. 

O libreiro adoita ter clara con
cencia de selo e traballa a papele
ría e a cerámica por necesidade 
de financiación. Non adoita ter 
personal asalariado e vende o li
bro galego con gran interés e con
ciencia galega. 

Normalmeflte, fala o galego 
sempre que o cli ente o fal a e ás 
veces máis, e é tamén de destacar 
que é moi to máis simpático que o 
libreiro das do TIPO 1. O número 
de libros galegos no seu stock é 
importante. Entre o 20 e 30% e 
está dacordo coas ventas dinami
zadoras do libro galego - que co
noce bastante ben - fora da li
breirfa, xa que, ao ser máis inteli
xente que o TIPO 1, sabe que ao 
longo favoréce lle. · 

Subgrupo TIPO 2. 1 

Está situada normalmente en 
vilas medias e téri unha postura 
progresista e dinámica con res
pecto ao libro galego, por mor da 
influencia exercida por clientes e 
Asociacións culturais e un por
centaxe alto do mesmo. 

Subgrupo TIPO 2.2. 

Situada normalmente en vilas · 
medias, ao cont rario do anterior 
non tén simpatf as polas Asocia
cións Cultura is dinamizadoras do 
libro galego, pro tén, a pesar sua, 
que reconocerlles a grande in
f luencia que teñen na sua ven.da. 
Tén un esprito corporativo moi es
treito. 

Subgru po TIPO 2.3. 

Situada en cidades e vilas 
grandes. t un libreiro moi progre
sista, ás veces dá a impresión de 
ter mala conciencia polo seu ofi
cio e é particularmente conscente 
das agudas contradiccións que un 
espallador da cultura tén nun pais 
coma Galicia. t o máis ambicioso 
en canto á- necesidade de ampliar 
o campo de incidencia cultural da 
libreirf a. 

1 

LIBREIRIAS MISTAS 

En vilas pequenas, pode ser ta
mén: estanco, ferreterfa, bazar, 
etc. Non hai unha caracterización 

dente. Decimos precedent e, por
que sin dúbida ao ano se~uinte in
crement-ará as suas vendas como 
consecuencia da esperiencia di
nam izadora. 

No caso concreto d'e Ga)i~ia ; 
no terreo da distribución non se 
pode afi rmar que asista unha radi
cal separación entre os dous· cir
cuitos, xa que, por unha banda, o 
noso libro galego véndese en fes
tas, feiras do libro, ña rua o Día 
das Letras Galegas, Kíoskos, e 
hastra en algún bar, ao mesmo 
tempo .que en moitas, libreirías do 
TIPO 2 entra un público popular 
bastaRte diversificado con _pre
sencia de obreiros (de bastanfe 
importancia). e r:nesmo de ma
r.i ñeiros e labregos .... 

4) Temos qwe iñcrem~ntar a cr~ba 
da distribución unldirecci~nal. 

. , ... ,· .. 
A esperiencia di;l rqchar istes 

dous circuitos deuse en Galicia de 
~ moi cedo, se temos de cont~ que 

precisa do vendedor do l.ibro e es- 0 boom do noso librg_ tér,:i d\jas da-
quéncense moi a miudq de que .tas fundamentais, que son o 
teñen libros. 1968 e o 1973: a comenzos dos 

KIOSKO 
70, pola acción político-cultural 
principalmente .das asociación~ 

culturais, qu.e souperon relaJivizar, 
Tén libro gaÍ~g·o si é céntrico gracias-a intuir a esistencia destes 

ou está prósim? a un ce_ntro de dous circu itqs, a sua separación, 
ensino. 

Lugares de distrlbución do libro 
«non sancta» ou esporádica son 
as feiras e festas, nalgún caso un 
bar, ..as asociacións culturais e 
centros de ensino, e tamén derra
deiramente· as asociacións de ve-
ciños. 

3 ) Circuito culto e circuito popu
lar, ou os estremas que se tocan. 

A teima de R. Escarpit de pre
se nta r istes dous circuitos como 
un problema fundamental na dfs
t ribución do libro en Francia, foi
nos transmitida por él, e como tal. 
incluimos na nosa enquisa pr~

guntas abondo_ que nos desen 
conta deste fenómer10 na nosa 
nación. En «la Revolución del Libro» 
dí Escarpit que o circuito da librei
ría é feudo dos iniciados e en «So
ciologfe de la Littérature» dí: «a 
proporción· de fracasos das obras 
publicadas pode ser do 60-70%, 
isto proba que nunha sociedade 
subalimentada culturalmente , a 
distribución en circuito pecho non 
ofrece máis ·que a alternativa do 
despilfarro ou da esterilización». 
lsta afirmación feita de xeito rndi
cal, non deixa de ser máis dos re
cursos da ideoloxfa de «coller o rá
bano pola folla», ou a ideoloxía 
formal e funcional adieta ao capi
ta l, que consiste e.n botarlle a cul
pa a un defeoto de forma cando o 
problema é de rafz políti ca en xe
ral. e, no noso caso, a que se atopa 
no noso carácter de colon izados 
cultura l e económicamente. De 
todos xeitos, hai que considerar 
tamén que un cambeo na fo rma 
da distribución en_.circuito culto, 
como circu ito pecho ás clases po
pulares, Aon deixa de ter inciden-. 
da socio-cultural, tanta,_ que a 

. venda de libros durante dous dfas, 
de xeito éspontáneo, nunha festa 
dunha vila media galega, pode ser 
equivalente ao total vendido pota 
libreirf a desa vila (si é que a vila 
tén libreirfa) durante o ano prece-

debilitando así a estratexia do ca
pftal consistente en prÓducir o bi
nomio literatura/sublitaratura pre- ' 
senténdoo coma natural. corre,cto . 
e deica cérto, pun,to ineyit~ble._ 

Duas áreas complerrientãrlas"'B'
dun grande interéS hoxendíã ~n 

Gaiicia pra incrementar o 'espalla ... 
mento do libro, (e· prescíndindo 
niste artículo do papel da~ edito
-riais, e dunha gran distribuidora 
do libro galego que debia xa de 
esistir, qu-e serían os q_ue terian-de 
crear a irífraestn.ictura necesaria 
pra que funcione o que a conti
nuación imos propo~er), unha das 
ca les atópase xa en marcha, an
q'ue sin a forza necêsaria e posi
ble, e t én sido un dos·motivos· da 
estraordinaria importáncia relati
và d~ venda do libro 'galego nal
gunhas vilas, como por exemplo 
en Rihadeo (ver «A NOSA TE
R RA» n.0 16, p. 12), e que é algo 
que comprirfa incrêmentar âo má
simo e en c~rta c'otaboración co li
breiro ci.lí onde o haxa, e onde non 
sin el. Trátase do espallamento do 
noso libro ao traveso- da asocia
ción cultural-íibreiro, de Guia cola
boración-· pode producirse, enxer
tado âentro da polftica dunha 
«distribuidora xeral do· libro gale
go», -un incremento _constan.te~ da
sua venda- e difusión, "'"incitanao 
mesmo á creación de bibliotecas 
ga legas nos nosos. munic_ipios. 

No barrio da cidade; ·a colabo
ración poderfase producir entre á 
asociación de veclños e o libreiro 
de barrio, por mor da notaria fall-a 
de difusión dos libros galegos. nos 
barrios. Urí problema dentro · dás 
nosas vilas e barrios é o da falla 
dun veraadeiro" libtéíto• cq_n certas
caracterfsticas de an1rnador cultu- _ 
ral , preqc'upado, que poid.a real
mente servir ao seu entornu social 
coma home da cultura que -.debe 
ser; pro esto xa depende dos gos
tos e vocacións dun sector da no
sa mocedade. 
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O EUROCOMUNISMO 
-Co nome de Eurocomunisrno, conóGese a estratexia 

montada polos partidos comunistas europeos, especial
mente os dos Estados latinos do Sul. A·sua alternativa, a 
nivel pro~gandfstico, xus~iffcase no nome dunha actitu
de .que se aútotjtula a si mesma de.,<responsable». A_ «res
ponsab.il.idade»' consiste en defender a vfa parlamentaria, 
electoralistB¡ e democratista çomo única posi_bíe pra .àcce
der ao Socialismo nesta parte do mundo, que, por ser ·moi 
adiá~tada, co~ta cunha clase obreira especialmente pre
parada e cualificada pra cambeos sin convulsións; -xa que 
logo, esiSte unha legalidade democrática, un pluralismo 
ideolóxico e un pluripartidismo que os eurocomunis~as 
están dispostos a respetar. En definitiva, asegún eles, é 
posible unha transformacióñ lenta cara o socialismo,_ xa 
que a propia forza socializadora da economfa capitalista 
irá transformando de vagariño o Estado burgués. Deica 
aqui, as xustificacións ideolóxi~as. 

O dàto mf¡is sintomático ·pra facer un desenmascara
mento 'do trasfondo do Eurocomunismo está, nem'bar
gante·s, no ~bandono declara(io do leninismo: ~fectiva
mén-t~, as lfn.ea~ mestras dp teninismo, qu~ non son rnáis 
que a aplicación do marxismo á etapa irnperiali!ita, res
ponden· precisamente a unha .actitude t~óíica e práctica 

· baseada ná' esperiencia de loita contra do capitalismo 
monopolísta. O abandon0 destas tesis indica que non se 
quere poñer en cuestión a visión eurocéntrica, imperialis
ta, do muñdo, que conta pra o seu mantimento con bases 
sociais obxetivas na EurÕpa desenvolta (ar:istocracia 
obreira, clases medias ideolóxicamente de esqu~rdas pro 
de práctica social ' dereitista, etc.), se nen se cuestionan 

- determina·dos alicerces da estructura do' mundo capitalis
ta: Precisamente os Eurocomunistas están todos, inéquf
vocamente, pola integración no Mercado Común- Euro
.peo, reforzando desta mane"ira- unha estructura monop0-
Hstica çia Europa occidental, e esqu_ecén.dõs.e da~ nacións 
que funcionar:i como colohias dentro dela. lñ.da máis cu- · 

r iosõ, participan das tesis que. arelan itécer da Europa a 
terneira granãEt potencia, pretàstándo o obxetivo ideal de 
eqÕifibrar desta maneira a tensión entre os dous grandes 
óloqÚes. Hai unha coincidericia moi sintomática entre as 
tesis eurocemunisfas e àquelas que, dende unha pesición 
contraria', ·pero coincidente no papel -imperial, incitan aos 
no~os mpzos a-·defender a idea dunha E1.:1ropa forte., co es
log·an: «joven defiende la nueva idea». A nova idea non é 
máis que ,un ro_busto guerreiro que se defende dun escra
vo. enrabexado. 

.. ¡ ' , 

À nivel so¿ia°I, non se ataca nin a propiedade privada 
dos medios de producción nin a xestión privatizadora dos 
me.smos, coincidindo con toda -a social-democracia e o 
anarquismo no eslogan da autoxestión (?) pra correxir to
dos os males da sociedade capitalista. A nivel político, 16-
xicarnente, ren$gase da dictadura do proletariacfo como si 
fora un prod.uc~o válido pra pobos incivilizados ou salva.: 

· xes ou pra outra,s épocas históricas, pero nunca prá mo
dernidade de.mocrática dos pobos desenvoltos. En último 
estremo, o que máis chama a atención, nos plantexamen
tos e na propaganda dos eurocomunistas, é o seu bafo 
abstracto, puramente tacticista, no que a palabra nación 
se confunde con Estado ou ben cun sinxàlo matiz cultura
lista, a palabra democracia non tén ningún contido so
cial nin económico, a palabra socialismo perdeu_ o seu 

historias de esmagados 
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senso inequf.voco nunha concepción materialista da his
toria e da sociedade ... etc. 

Pero as tesis eurocomunistas, febles de por sf para 
calquera latitude, son especialmente fallidas e inesactas 
respecto de p~bos como o noso, claramente cõlo
nias do Estado español. A nosa nación non é económi
camente adiantada Oembrêmonos de q'ue somentes un 
21 ;5 por cento dos traballadores galegos pertenecen á 
clase obreira). O pluralis.mo ideolóxico e o pluripart.idismo 
non é tal, xa que as coincidencias de fondo do sucursatis
mo de dereitas e de esquerdas, cada intre máis apalpa
bles, están a demostrar que o devandito pluralismo se re
duce a esparfolismo frente de nacionalismo popular. A vfa 

electoralista, pract[cada c9n coordenadas do Estado es-
- pañol, no mellor dos casos deixaranos sempre en minoria. 
lnferioridade que aumentaria, no caso de integración en 
S!?tructuras político-parlamentarias comunitarias como 
poida ser o Parlamento Europeo ou eleccións a este nível, 
coas que se amosan moi dacordo os eurocomunistas. 
Deste xeito, a entrada no MCE virá reforzar o poder dos 
monopolios sobre da nosa nación , como polo demáis tes
timuñan as propias declaracións oficiais do ministerio de 

_ agricultura, p_ublicadas pola prensa española, encol do 
gando, do leite, etc. 

Compre, entón, analizar máis de vagar a política dos 
eurocomunistas en Galicia pra decatarse de cómo reforza 
a nosa situación colonial. Un conspicuo representante da 
burguesfa intermediaria , Augusto Assfa, tén indicado que 
as suas argumentacións encol dunha organ ización como 
CC. LL. as compartia o P.C. Esquemáticamente, pero ta
mén máis concretamente, indicaba que en Galicia se vo-
taba, nas afeccións a Cámaras Agrarias, «Movimiento» ou 
ComisiÓl")S Labregas, organización, aseg~n el ' marxista
leninista. No.n é casualidade que a política dos eurocornu
nistas, no campo galego, non seña máis que un mero 
apéndice das propostas -colonta llstas. lnda que a sua in
troducción no campo da!a xa dos anos "60, a sua incapa
cidade e o non acafdo da súa política pra o mesmo, con-

. vf rteas obxetivamente en aliados do caciquismo máis 
reaccionario, non representando unha alternativa real de 
cambeo. No seo da clase obreira, o papel hexemónico do 
eurocomunismo de fif"\S dos 60, tense reducido de manei
ra notaria, afortalándqse, pola contra, tamén de maneira 
notable, ·unha lfnea anticolonial e antimonopolista. Polo 
demais, a nível das clases medias, é unha evidencia que, 
Goas alternativas eurocomunistas, éstas non terán nece
sidade de abandonar o seu reaccionarismo nin de acoller
s~ ás ringleiras do partido comuntsta, pois toparán lugar 
apropiado no dêreitismo tr~dicional tipo UCD ou no 
social-democratismo do PSOE. Non debemos esquencer, 
polo demais, que onde a esclerotización critica e a depen
dencia formal e real dos chamados partidos comunistas 
«nacionais», ou atónomos do PCE, se amosa máis elo
cuente, é no caso galego e canario, como tamén aclarou 
a propia boca dun eurocomunista cualificado como o Sr. 
López ~aimundo, presidente do PSUC. 

Si unha política responsable é aquela que fai algo 
real p.ola concienciación e organización dun pobo na loita 
por avantar pasos reais na solución da sua problemática 
social, económica e polftica, non hai dúbida de que o Eu
rocomunismo non cumpre e?a función no caso de Galicia. 
O abt aiante maridaxe do eurocomunismo con toda a 
reacción españolista na defensa das propostas autono
mistas chega a manifestarse en términos tan formalmen
te evidentes que denuncian o acordo filosófico de fondo. 
A manifestación do dfa 4 do nadal , as propostas de feste
xar o dfa do Estatuto, a maniobra que nos preparan pra o 
Día da Patrfa Galega, contando con todo o apoio oficial, 
testimuñan que non esiste a mínima dialéctica política, o 
mínimo enfrentamento responsable que faga avantar, por 
este camiño, ao noso pobo a algures. Política máis irres
ponsable, dende o punto de vista dos intereses do pobo 
galego, non se pode dar. Claro que política máis conse
cuentemente colonialista e proimperialista tampouco. 

Por X. MARIN 
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AFRICA, DOUS PASOS ADIANTE.~.· 
Non se pode presentar a situación en Africa de maneira simplista e mistificadora, 
non se pode presentar como un enfrentamento interesado entre os dous 
bloques, utilizando pra os seus fins aos pobos africanos, provo~ando e 
aproveitándose de liortas entre deles. Máis afnda, pretender mánterse sen 
tomar partido, mesmo no campo da información, con todas as consecuencias, 
é puro idealismo. Hai o campo imperialista e o campo 
anti-imperialista. E do lado do campo anti-imperialista está o apoio 
do bloque soclalista, que inda actuando, lóxicamente, en función de 
intereses propios, sirve obxetivamente o empeño emancipador dos pobos da Africa. 

Africa foi o derradeiro continente esplmado polos europeas. A terceira 
parte norde do continente pertenecía ao mundo urbano islámico e no 1 

r~sto, cara ao sul, a estructura organizativa en «estados» impediu a 
penetración conqueridora, controlando os propios -africanos a esplotación 
dos seus recursos naturais e o contrai do seu comercio. Entre o 
século XVI 1 e o XIX, os europeas adícanse a organizar o comercio 
de escravos cara ás colonias americanas, e por fin, levan adiante 
o reparto colonial (Congreso de Berlín en 1885), desaparecendo os 
grandes Estados patriarcais, afundíndose as cidades e provocándose 
o pillaxe, a miseria, a despoboación. 
Será despois da 1 Guerra Mundial ( 1914-1918) e da Revolución 
Socialista de Rusia ( 191 7) cando escomence a rebelión das colonias e 
semicolonias contra das metrópolis imperialistas, e conseguirá ésitos 
importantes despois da 11 Guerra ( 1939-1945), do que son exemplo 
Arxelia, China, Vietnam ... A maniobra imperialista, baixo da dirección 
hexemónica dos EE.UU., tentaré neutralizar as loitas de liberación nacional 
coa concesión, mesmo voluntaria, da independencia formal, mantendo 
o domínio polo traverso do contrai económico e co apoio das burguesías 
locais: é o neocolonialismo, sistema que se instaura na meirande parte 
dos países de Africa entre os anos 1950-1 960 xunto co mantimento do 
colonialismo portugués e os sistemas de Apartheid no Sul do Continente. 
Dende esa data, Africa é un continente fundamentalmente «manso», 
localizándose, pola contra, os focos principais da loita antiimperialista 
lonxe do seu marco xeográfico (Vietnam, Latinoamérica ... ). 

· É nistes últimos anos cãndo de palma, madeiras, etc., etc. ctuar 
os procesos révolucionarios en Africa é, polo tanto, unha das . No , 
moites países africanos van ra- . bases fundamentais prá espan
char definitivamente a situación - s~ón económica da metrópoli 
colonial ou neocolonial, acadan- imperialista. Por outra banda, a 
do a sua plena soberanía políti- posición xeografica do continen
ca e económica e convertindo a te, e especialmente de-determi- o-mi 
Africa no' foco de guerra aberta nqdos punt~s (Sahara-Canarias, princi¡ 
co Imperialismo, que sabe ·per- o «corno de Africa»' en Etiopía- rogre 
fectamente o que, xoga nesa · Somai ia, Madagascar, Angola ... ) PO, -
área xeográfica. A descoloniza- · é fundamental prá estratexia mi- Non 
ción portu_guesa, tras da caída litar occidental (e do cãmpo an- sovi 
do fascismo na metrópoli, rema- . tiimperialista, naturalmente). ador 
ta coa victoria do PAIGC en 0 sé1 
Guiné-Bissau e illas de Câbo- OS DOUS CAMPOS o X 
Verde, do FRELIMO en Mozam- ante 
bique ·e do MPLA en Angola. A situación .actual ·é, pois, un dos 
Réximes progresistas instá1o1ran- producto de todos istesiactores disco1 
se e mantéñense en Arxel ia, históricos e poJíticos (no ·que ta- apo 
Congo Popular, Guinea, Benin, mén tén a sua importancia a es- onari1 
Etiopía,. etc., mentras a guerra , tructura estatal :baseada nas de- xame 
de liberación progresa en Nami- limitacións ooloniais e allea á plíca 
bia e Zimbabwe contra do racis- cultura e histeria dus pobos afri- viétic 
mo branco ou no Sahara, no canos, e que a OUA (Organiza-
Tchad ou en Zaire contra do ción prá Unidade Afri-cana) man-
neocolonialismo. tén baixo o criterio de evitar ma-

A importancia mi litar, econó- - les maiore~) e non é senón debi-
mica e política de Africa é ben do ao mesmo que Africa, pesie 
evidénte. A base da coloniza- ás enormes difer.enci-as culturais 
ción africana e do contrai neo
colonial imperialista actual cén
trase na esplotación das mate
rias primas africanas, continente 
especialmente rico. Cun poten
cial hidroeléctrico que represen
ta o 40% do-total mundia1 e inda. 
sin esplotar plenamente as suas 
posibilidaqes, co 35% do total 
mundial en fosfatos, o 85% do 
cobalto (somentes o Zaire pro
duce o 60%), o 90% de diaman
tes (Sudáfrica · principalmente), 
50% do ouro, 41 % do platino, 
30% do antimonio, así como 
gran producción de estaño, cà
bre, chumbo, zinc ... e o petróleo 
no Norde, así como productos 
agrarios como o cacao, aceite 

e étnicas dos seus . pobos, se 
amose como un intento unitario 
frente a agresión imperialista na 
loita pola emancipación conti
nental total. 

Nesa confrontación actuaJ 
entre os campos -que xa vén 
de lonxe e que agora está moi 
agudizada polo cambeo precisa
mente na corr-elación de for
zas - a-ctúan djversos factores. 
No campo imperialista, cóntase 
cos Estados de rexime neocolo
nial , con gobernas afíns aos 
seus antigos colnnizadores, cun
ha presencia moi activa de Fran
cia polo traVBrso dos países 
francófonos (da Unión France
sa) como son O Senegal, Tchad, 
Marrocos, MauTitani-a, Came
rún ... e, polo tanto, coa activa 
presencia militar europea (ase
sores e tropas británicas, fran
cesas , mercenarios _recluta~ 
dos ... ) así como o apoio político
militar estadounidense e a inter-

. vención armada de agresión im
perialista cando c'omp_re, como 
agora no Zaire. Tamén están 
presentes as tropas racistas 
brancas de Sudáfricà e Rhode-
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tuandç no Sul dQ Conti
. No campo antiimperialis
'ase o apoio do bloque so
la, que foi moi importante 
erra das ex-c@lonias portu
as e agora de apoio 
o-militar (cubano e sovié- . 
rincipalmente) aos Esta
rogresistas e ás guerrillas 
PO, ZAPU, F. POLISA
Non hai un «intervencio
soviético-cubano» -deses-

ador en Africa. Houbo 
o século XVI e máis aínda 
o XIX deica hoxe, unha 

ante agresión imperialista 
dos· pobos de Africa. Q 

discordante de China Po-
apoiando aos réximes 

onarios africanos e aos 
xamentos dos imperialis
plícase pola sua obsesión 

, pois, un 
iiactores 
o que ta
~cia a es
a nas de
~ allea á 
obos afri- viét ica e a sua política de UN EMPEÑO EMANCIPADOR 

Jrganiza- otencia. 
ina) man-
!Vitar ma- COS 
nón debi- ONFLICTO 

támento entre os dous campos, 
os seguintes: 

ZAIRE, SUDAFRICA, ANGOLA 
ica, pesie 
; cultu rais ra , despois da derradeira O Zaire, antigo Congo belga, 
)Qbos, se nción imperialista no Zai- arrastra unha historia de loita 
o unitario tra a insurrección popular revolucionaria dende os tempos 
rialista na vincia de Shaba, na V.ª da sua independencia no ano 
ón conti- encia franco-africana ce- 1960, no que o imperialismo 

a en París o 22 de maio, asesinou a Patrice Lumamba. 
1n acwaJ touse 0 artellamento Aos intentos imperialistas ·da-
Je xa vén forza «in_díxena» de agre- quela de arredar a província de 
está moi perialista e déstinada a Katanga baixo da . dirección de 

o precisa- r os focos de loita de li- Tsombé, contraponse agora a 
1 fie for- 'n. Tamén se concretou . insurrección revolucionaria da 
; factores. atencias occidentais, alar- mesma província (hoxe chama-
3, cóAtase polo que está a suceder da Shaba) dirixida polo FLNC, 
e neocolo- ica , que a OTAN puidese, contra da dictadura de Mobutu 
afíns aos menos, manter a «sua Sesé Seko. O risco de perder 
!ores, cun- m> máis alá das frontei- Katanga, zona mineira riquísima -
·a de Fran- opeas. Os gabemos reac- e con grandes inversións euro-
os países os africanos, como Ma- peas, lev<?u á intervención mili-
in France- Senegal , Costa de Marfil tar franco-marroquí en 1977 ·e 
:gal, Tchad, ·n, apoian xa a creación franco-belga, marroquí e mes-
.a, Carne- orza contrarrevoluciona- mo ianki, en maio diste ano. 
coa activa ustante, e pesie ao seu Na Africa dominada polos ra-
:::ipea (ase- ismo, a Administración .cistas blancos (República Suda-
iicas, fran- non foi máis aló das fricana, a sua colonia de Nami-

_reclut{ s en relación á sua polí- bia e Rhodesia -Zimbabwe-), 
iio político~ a Unión s-oviética , polo a loita revolucionaria prosigue· 
e e a inter- ra alomenos. · sin acougo. Eh Namibia, o 
gresión im- todo o contjnente africa- · SWAPO manté·n en «jaque» ás 
1p_re, como omo dixo Fidel Castro, o tropas racistas, que íl!esmo ata-
11én están e Aqu_iles do imperialis- _:._ can ~erritorio angolano. N13 mes-
1s racistas den considerar"se como 
~ e Rhode- s principais· nos que, nis-

es, se produce o enfren- , ·~ _ .. 

ma Sudáfrica, a loita da ANC 
(African National Congress) si
gue adiante: así como a de ZA
PU en Zimbabwe frente ás ma
niobras neocoloniais que tenta 
levar adiante Gran Bretaña co 
consentimento do réxime de Ian 
Smith. O apoio angolano, mo
zambicano e de Zambia a istes 
movementos de liberación é 
moi importante. 

Angola foi e sigue a ser un 
punto clave na confrontación. 
Apoíados os grupos reacciona
rios e pro-imperialistas FLNA e _ 
UN ITA polos sudafricanos, os 
europeas, norteamericanos e 
polos chinos, o MPLA de Agos
tinho Neto puido vencer na gue
rra civil e instaurar a República 
Popular en Angola. O apoio cu
bano foi moi importante na de
rrota imperialista. Hoxe, a agre
sión contra Angola mantense, 
inda que o proceso 
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democrático-popular consolfda
se, como aconteceu xa en 
Guiné-Bissau e Cabo Verde bai
xo da dirección do PAIGC, e en 
Mozambique baixo da do FRE
LIMO. 

ETIOPIA, TCHAD, SAHARA 

En Etiopía, a revolución que 
desfixo o lmperio de Haile Se
lassie, constituiuse en réximen 
progresista , apoiado ·polos paí
ses socialistas. Noustante, sigue 
a adoptar posicións abertamen
te chauvinistas de cara á loita 
de liberación nacional de Eri-

. . 

trea , que se mantén firme, dirixi 
da polo FPLE e o FLE, na loita 
pola sua independencia frente 
do colonialismo etíope. Razóns 
estratéxicas xogan poderosa
mente niste conflicto non resol 
to do chamado «corno de Afri 
ca». É a gran contradicción , por 
iste feito, da confrontación en 
Africa. 

No Tchad, o avente mi litar 
vertixinoso do FROLINAT cara á 
capital, vese frenado po la aberta 
intervención militar francesa en 
apoio do réxime de Félix Ma
lloum. 

E no Sahara, a loita do Frente 
Poli sario, coa axuda importante 

- de Arxelia , prosigue frente á 
ocupación marroquí e maurita
na, entrelazándose co problema 
de Canarias, pendente de que o 
seu caso, plantexado .13.o·lo 
MPAIAC, se estµde no cumio da 
OUA en Khartum , amén do 
avante do movemento nacional
popular nas illas. 



29 XUNI0-6 XULI0-78 12 / ANOSATEBRA 
·-· - : .- . ;: . ' ' , -

«TVG»: UNHA PENA 
Resulta altamente curioso e non menos paradóxico, 

observar corno na mesma cidade en cuio marco se vén de 
celebrar hai moi poucos dias a Sesión anual ordinaria do 
Consello de Administración da Unión Europea de Radio
difusión, estase a facer a pior televisión probablemente 
do Estado espaf'lol e, por ende, doutros moitos sítios. Cer
tamente, non compren grandes nln pequenos conoce
mentos encol do tema pra facer ista observación. E todo 
moito máis sinxelo: abonda con se por decote diante do 
televisar e agardar a que lle ofrezan «Panorama de Gali- o 
cia» ou calquera dos outros programas de TVE de Santia- ~ 
go de Compostela: non hai dia no que, por unha razón ou Ct:i 

por outra, non haxa fallos, e non poucos, nin homoxé- ~ 
neos, nin pequenos. Isto, coidamos, non tén xustificación; li:l 
dunha parte, porque o equipo santiagués leva t"€mpo da- G 
bando traballando como pra conocer e dominar ben o seu ~ 
labor; e doutra, porque o telespectador galego é mere
cente dun respeto que a TV santiaguesa precisamente lle 
non dá. 

Dende un locutor (ou millor dito, locutora) que sal en 
pantalla cando non lle tocaba falar, hastra un telecine que 
non entra a tempo, pasando por outra ou a mesma locu
tora - os locutores da «segunda xeira» fixeron moi ben en 
se retirar - que sal falando sen se escoitar o que di, os 
desnlveles sonoros que se producen entre as diferentes 
partes ou espaclos que compoñen o programa, un distes 
espacios que se anuncia e non sal, saindo cando xa se 
non espera, a desincronla imaxe-son nas filmacións, etc., 
ésta é a xelra habitual de «Panorama de Galicia»; (face
mos fincapé niste programa por ter periodicidade habi
tual. lnda que a maior parte das cousas que eiqul se falan 
son estenslvas a calquera dos outros). Resulta mesmo 
pouco do do pensar como é posible axuntar tantos fallos 

lncongru nel s d tod clase e por riba, és veces, en tan 
pouco t mpo. 

... MOITO M NOS QUE 
Mil V RBAS 

S d n logo, como se df, é verdade que «unha ima-

MIGUEL CASTEtO 

quilidade, sen perturbacións, ao cantante ou ao señor en
trevistado de turno? ¿Por qué nolo d~senfocan? ¿Por qué 
nos amosan máis, ou menos do que queremos ver, pero 
nunca o preciso? -

O analfabetismo da gramática da i.maxe nistes seño
res encargados de filmar é tal, qu"e non hai aspecto de:> 
seu traballo que mereza un pouco de gabanza. As desfet
tas sintácticas non son menos cativas que as mortolóxi
cas: ¿Porqué nos amosan edifícios en panorámica de en
riba pra abaixo e de abaixo pra enriba, e dalle pra abaixo 
outra vez ... ? ¿Porqué temos que ver planos ~n movemen
to, montados (e. eiquf son responsables outros señores) 
con outros tamén en movemento, ou non, pero que en 
definitiva non pagan nin con cola , e cuia in-terpretaciór:i 
(sensación) por parte do telespectador non é outra que a 
de se lle botaran UrJ xiringazo de mexo? 

AS NOVAS 

Sen entrarmos fonda mente nos criterios - unhas ve
ces absurdos, outras claramente reveladores - _polos que 
se fai a escolleita das novas que compoñen o diario (de 
luns a vernss) bloque informativo,.o seu tratamento res.ul 
ta igualmente arbitraria e aleatorio. Poden ser novas, e de 
feito sono, «0 Ballet Galiego trunfa na Suíza» ou «A dipu
tado de Alianza Popular pola provincia da Coruña é entre-

xe v 1 máis que mil verbas», non é menos certo que dita 
mésima non é valedelra prás «Imaxes» do chamado «Cen
tro Reglonal de RTVE de Santiago de Compostela». cono
cido máis familiarmente por <ff.V.G.». Moi poucas imaxes. 
por non declr ningunha, das que emite a TVE de Santia
go, proporcionan información de seu. Precisan sempre da 
axuda dun testo, das verbas. Isto non serfa realmente gra
ve - a TV é imaxe e son - se non fora porque é, cáseque 
sempre, a imaxe a que está ao servicio da verba, e non is
ta ao servicio da imaxe, como tén de ser, no detecto xa de 
que non se consiga un «todo homoxéneo». Claro que, ao 
tempo, isto de que a imaxe da «T.V.G.» esteña ao servicio 
da verba, é un decir, porque nin xiquera acontece isto. Vé
xanse, senón ises «travellings» polas diversas ruas das no
sas capitais e vilas, e máis isas panorámicas (de abaixo 
pra enriba e viceversa, no mesmo plano) de edifícios, etc. , 
todo un «alarde» de movemento de cámara, encadre e 
utillzación do linguaxe da imaxe filmada. As imax'0s resul
tantes non somente non están a servir, a ilustrar, o conti
do do testo. xa que nada teñen que ver con il. senón que 
por ista mesma razón, están a facer o papel de elemento 
distanciador, cando non confundidor, do posible mensaxe 
que poida estar contido nel. Por riba, as mesmas imaxes 
emltense e repltense con tan teimudo sadismo, que cal
quera sofrido telespectador tén xa como non procurado e 
pesado «amigo» ao inocente «sef'lor que atravesa pola 
compostelana Rua do Vilar» ou ao non menos inocente 
«rapariga que pasea pola alameda do Cantón ferrolano. 
botando papeles ao ar»; xa mesmo o desocupado teles
pectador, pode chegar a saber de memorla cántas casas 
hai en cada aceira dunha rua calquera das nosas cidades, 
sen ter estado alf na sua vida ... E é de supof'ler que a isto 
non haberá ninguén que lle chame información, nin cultu
ra. 

. vi stada co motivo de dar unha conferencia en Perllm>. 

DISCIPULOS DE LAZAROV 

Ainda que algunha escepción hai, a xeneralidade dos 
operadores que prestan seus -cativos - servicios na 
«nosa televisión». teñen unha patolóxica aflción polo uso 
do «zoom»; mesmo parecen todos avantaxados alumnos 
do Sr. Lazarov. Pero no entanto o «popular» reallzador ru
mano, inda que abusando deica o martírio, dáballe (e inda 
lle ha volver dar) un certo senso espresivo á utillzación do 
nomeado artlluxio, os «cámaras» (corresponsais e máis da 
Rua do Vilar) de TVE de Santiago, adlcanse a xogar 
- i son coma nenos 1- co transfocator, perdendo o fo
co ... e toleando ao indefenso telespectador. As leis mor
folóxicas da imaxe son sempre alevosamente tralclona
das: ¿Porqué non podemos ver, poño por caso, con tran-

Doutro lado (ou do mesmo), nin o que se di nin como se 
dí, están suxetos a norma ningunha. Niste senso, os re
dactores de TVE en Galicia chegan, no desenrolo do seu 
traballo, a cotas insospeitadas dedesconocemento, diflcil
mente imputabjes a un alumno de primeiro de carreira. 
Un, chega un momento no que xa non sabe se está escoi
tando (xa non digo ollando) unha información de «teleti
po» (a maioría das novas son estratdàs da prensa), un co
municado de partido ou central sindical, ou un editorial. .. 
Sí, un editorial, porque dende ><a hai tempo, por se non 
abondase coa «esplicación» que se lle iai ás novas, a m.es
ma <ff.V.G.» permítese, no cumio de toda desproporción, 
a licencia de dar seus editoriais. 

Asimesmo, de igual xeito que hai certa información 
que sal a antena porque asi se quixo, hai outra que sal co
mo podería sair outra cousa polo estilo. Pód~se decir lo
go que, sin· xogar eiqul precisamente a casualidade, inter
vén certa tolerancia co «non conflictivo», en función de 
simpatias e outros factores definitivament~ non determi
nantes. Trátase de encher trinta minutos todos os dias, e, 
ás veces, hai que rechear. Ao pareéer, no Pais Galego, 
non acontecen cousas dabondo noticiosas pra encher un 
informativo de luns a vernes, de media hora de duración. 
E por iso que hai que completar o tempo con miscelá
neas, cat iveces, ou «bucólicas imaxes de peche». Nous
tante, non sempre acontece o mesmo: algún dfa que ou
tro saen programas máis afortunados, mesmQ ás veces 
abonda unha entrevista pra que asi o pareza; entón, ven
se as grandlsimas posibilidades da TV como medio de co
municación, e compróbase, ainda máis claramente, o 
ruinceiro e máis o cativo do «normal», do decote, .do 
«Centro Regional de Galioia de TVE». 

ESTRUCTURAS E RITMO 

Da mesma maneka que, dempois da miscelánea e a 
intrascendencia, sobran longos minutos que hai que co
brir coa correspondente paisaxe de baseo, rio e cascada, 
etc., hai dfas nos que todo o tempo é pouce, e cando se 
fai a conesión con Madrid, o programa que dende all se 
emite está xa encetado. Isto demostra, ás dar.as, que non 
hai no equipo de realización do Centro de TVE de Santià
go a preocupación lóxica por axustar os contidos ao tem
po de emisión, nln tampouco o respeto á continuidade do 
discurso televisivo (falto fste cecais menos importante, 
nlste caso). 

Non menos suxeta ás leis dó capricho, da -improyisa
ción, ou a crtteri0s arbitrarios, e, en todo caso, alonxadas 
unhas e outro da obxetividade, coherencia e im ortancia 
informativa, atópase a estructura que forman (ou que se 
lles da a) ises contidos dos programas realizados e_em¿ti
dos dende a Rua do Vilar. Parece esistir nas xentes re.s~ 
ponsables distes espacios unha incapacidade pra difer.en
ciar o sustancial do que non o é. Así, dáselle unl'la dura-; 
ción longa a información que non a precisa, ou trátanse 
en moi pouco tempo novas que precisaban de máis. Nistê 
senso, as entrev~tas (realizadas cáseque sempré en cine. 
é decir, fora do estudig). pJantexadas como pra un-prpgra-:
má de moito máis de media hora, ríon son log9 ax~it.ada
mente montadas e fanse insustanciais, cando non pesa-

" das, no marco temporal de trinta minutos. Diste xeito, por 
haches 'e por bes (ei.qul ehtran os crit13rios clecisorios) te
mos que soportar, poño por caso, longufsimas e fatas 
conversas co equipo (de.. xira por Galicia) que fai · .«El 
monstruo de Sanchezsteirn> (flagrante publicidade gratui
tai ou entrevistas como a feita -por teléfone- (entânto 
pasan barcos, casas, coches ... ) ao ex-<<Delegado Nacional 

· de Pesca», actual Diputado de ~u . c. D. pola provincia de 
Pontevedra, 'Sr. Moro, que , en irremâta,ble disertación 
(mtfis de dez minutos) adícase a falar da sua intervención 
nas Cortes con motivo do asunto do tratado pesqueiro 
con Marrocos (non menos flagrante servicio publicitario 
gratuito a un grupe político):, Así, o contido <dnformativo»· 
convirtese nunha ensaiada nada doada de dixerir, pois, 
arnais doutras cousa$, bótase en falla o importante condi
mehto do «ritmo informativo». do que na Rua do Vilar, 
asegún parece, non sentiron falar nuncà. · 

¿ÚN BLOQUE UN.ITARIO? 

A pretensión da facer de «Panorama de, Gal icia» u.n 
bloque informativo _unitario. swprimindo . espacios rexio
nais ou provinciais, coa desaparición de certos signos 
prosódicos: cortiniñas de~ separación , nomes en sobreim
presión, anuncies de espacios, etc., queda esmergullada 
polas características personais dos corresponsais, dun la-

. do; e doutro, polo elemento distanciador da sua interven
ción ao traveso do micrófono telefónico. Ningún distes 
·aspectos axuda precisamBnte a obter ise carácte r- dé pre
tendida unidade. 

No entanto, o problema técnico poderlase solucionar 
perante o encarecemento que suporía instalar unha liña 
microfónica, face·ndo a grabación previamente e dempois 
remesándoa directamente por liña telefónica, conseguindo 
diste xeito unha maior e rnillor presencia e calidade da 
voz, o problema do labor dos corresponsais é evidente
mente unha .custión de coordinación informativa e má is 
de cri terios ao respecto. 

Namentras a laboura de presentación e máis de con- ~ 
ducción do programa é xenerálmente correcta e axeitada 
- do aspecto idioma habería que falar de vagar .,-, no tra
ballo e máis nas intervencións dos corresponsais hai de 
todo, como na botica: dende os que interpretan as novas, 
pondo especial énfasis en determiñados párrafos ou ver
bas, pasando polos que banalizan o trascendental ou ele
van a categoria de seria o irrelevante, os que fan todo en 
idioma galego, os que fan uso do galego ou do c.astelán 
asegún criterios alleos, os .que usan un bó galego e os 
que usan un galego ruín, hastré! os que fan uso dunha 
maior coherencia informativa, etc., eis o espectro cualita
tiyo, informativamen.te falando, do equipo de correspon
sais (parte importante do.programa) do Centro de Gal icia 
de TVE. 

Diante dista, non precisamente «a- flete», situación da 
«nosa - dos galegos - TV» -ollada por riba niste repa
so -, pero sempre con ocasión de volver sobre do te
ma - , vén sendo curioso observar a actitude das forzas 
políticas da comunidade galega, ir:ida non se sabe de par
tido ningún que manifestara públicamente a sua discon
formidade coa marcha do chamado «Centro Regional de 
TVE en Galicia». De momento, os de dereitas non sequei
xan, e os de esquerdas conténtanse con que lle lean os 
seus COQ1unicados: 

Claro que o que se non consola é porque non quere. 
Rematamos logo, optimistas: Se houbera que aceptar a 
cegas a tesis do controvertido señor Mcluhan d~ que«ª 
«Galaxia de Gutenberg» está prácticamenta finada e que 
estamos a entrar de cheo na civilización da imaxe», e non 
houbese poderosas razóns pr@ lle poder respostar ao doc
trinario canadiense: «sf señor, pero menos ... », serfa morrer 
de fortes arrepfos pensar que a información e máis a cul
tura nos iban chegar ao traveso de certas televisións, ou 
asr. 
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Euskadi Países Cataláns 

Troque de cor Sobre · todó, , 
q~e non · conven~ -, a_nti~indepe~dentismo ... 

. ...... .... ,.. - ' . -

• OARSO 

Martf n Villa encetou hai tempo unha operación dé cara ~ que 
os mésmos que unha e outra vez asoballan 01 dereito1 humanos , 
móis elementais se convirtan, por arte de birlibirloque, nas·fadas;;. 
madrif\a da democracia. O feito de que estas fadas-madrif\a leven 
en vez de «varitas» unha porra, e que as falseas da sua estr,IQ 
señan descargas el6ctrlcas, non semella preocupar de móis ao Mi
nistro do Interior. E1t~ pensa que un cambeo de uniforme pode c~n
tentar a un p_obo que v6n so~rindo a presencia dunha dai cóu1Qs 
móis xenuinas do franquismo anos dabondo como.pra·non aceptar 
o troque da cor na roupa como solución ao proble.ma de orde públi
co en Euskadi. 

O certo é que á lista de mortos 
por erro compre engaçlir duas no
va s vlctimas: a dun mozo autoes- . 
topista que parolaba, tranquilo, 
perto do .Hórreo, co propietari0 dp 
coche que o çollera na estrada e a 
doutro rapaz que tentou fuxir _da 
Garda. Civil ,en Sestao. 

32 METROS DE VIDA 

En , .ambolosdous casos; as 
duas 1 ortes estiveron abondo es
cusadas pola Autoridade. No pri
meiro caso, afirmouse que o ve
llículo sobrepasara ·O control uns 
.32 metros - moitos de máis, ao 
que parece·, pra seguiren vivos~ 
e no outro que un compañeiro do 
morto ~detido e ferido de b·ala 
na mesma- tiña ·antecedentes 
como delincuente habitual. 

As rea_cGións foron inmediatas, 
e unha vez máis a petición de que 
estes cor¡¡¡os se disolvan onde 
seña e como queiran, vólvese es
pallar por toda Euskadi. 

Dende outro ángulo, a violen
cia tamén estivo presente na mor
te dun Policía Municipal executa
do en Tolos pola rama militar de 
ETA e o ametrallamento, o sába
do pola noite, do Cuartel da Garda 
Civil de Durango por elementos 
ela mesma organización. 

o referéndum, pode enrarecer o 
panorama político de Euskadi dei
ca lindes insospeitadas. Polo de 
agora, os máis firmes opositores á 
Constitución -co nivel de denio
cracia que tén actualmente, que 
non parez vaja cambear moito -, 
son varias partidos de esquerda 
que iniciaron di\lersas campañas 
parciais pra amosarlte ás masas 
populares que a Constitución non 

· aboñda pra satisfacer as n.ecesi
dades democráticas de Euskadi e 
do's demais pobos do Estado. 

UNION NA ESQUERDA 
ABERTZALE 

.Pra rematar, unha unión no seo 
da esquerda abertzale: ANV e ESB 
fusionaranse en xulio pra formar 
un úni_co partido que se chamara 
E\:JSKO SOZIALISTA EKINTZA. 
As duas formacións viñan fuf1cio
nando derradeiramente dun xeito 
coordinado por medio da Federa
êión- Socialista Abertzale , que foi · 
un intento de converxencia dos 
partldos políticos socialistas que 
fwncionan hoxe en Euskadi. 

Entramentras, os escindidos de 
HASI estreitan lazos con EIA. 
Pouco a pouco o panorama da es
querda abertza le vaise clarexan
do, anque os máis optimistas a·se
guran que aínda falla moito pra 
que hastra os foráneos o enten
dan. 

España 

• EMILIO VEIGA 

A .Constituci6n rematou e todos contento•. Asl llo deron a co
nocer aos medios -de comunicacl6n 01 tres ponentes catalóns da· 
Con1.tituci6n,-Jordi Sql•-Turado PSUC, Miquel Roca Junyent de Con
vergencia Democrótlca de Catalunya e Eduard Martln, de Socialis
te1 de Cat~lunya. Estas tres forzas pollticas espresaron a sua satis
faci6n ~polo ·re~ultado final, en .xeral,, e no tftulo das autonomias, en 
particular. Consideran estes tres partido.- que • posible facer un Es~ 
tatut pra. Catatuny,a qúe 1efta mlllor que- o da República e que, en 
todo" caso, o actual redactado da Cons-tltuêi6n permfteo. Asf que 
hat-que --.poí\erse ' de mans 6 ·obra. 

Pro esta roda informativa con
xunta tén un significado en sí 
mesma, e asf o valoraron os po
nentes, xa que amosa as boas re
lacións e o grande interés por par
ticipar na redacción do Estatut, 
nun clima de acordo e negocia
ción, de xe_ito que se faga .o antes 
posible e q1Je non seña o Estatut 
de tal ou cal partido, senón o de 
todos, din. 

«TEREMOS ESTATUT» 

O calendario que todos soñan 
é o seguinte: encetar a elabora
ción do Estãtut6 xa e, a'o día se
guinte do pleno que àprobe a 
Constitución , ter o Estatuto feito e 
presentado, e 5eguir o resto dos 
trámites: aceptación polas Cortes 
e Referé'ndum o antes posible, de 
xeito que -antes de fin de ano «te
remos Estatub>. Certo é que esto · 
leva unha grande velocidade, prÓ 
naturalmente éstas son as inten
cións, libres de atrancos, que aín
da ha de haber máis que un. Pen-· 
so por exemplo no President Ta
rradellas, que non gosta das pre- · 
sas. Sobor de todo porque estas 
presas, de realizérense , significa
ría-n inmediatamente pra el deixar 
a poltrona presidencial da Gene
ralitat , cousa que en pleno deliria 
de poder - agora xa está nesta 
etapa- , non lle vai sei· doado. 

OS PARTIDOS ESPLICANSE 

Faltaríalle á verdade si comen-

zara esta cronica decindo ·a gran 
reacció·n que provocou en Cata
lunya a non aceptaci6n na Consti-

. tución do dereito de autodetermi
nación. Agora ben , tampouco se 
pasou por alto: os pequenos seo-. 
tares independentistas puxeron o 
berro no ceo , e despois, algunha 
que outra postura individual de in
dignación, éstas foron . todas as -
reaccións que se poideron detec
tar .. Eso sí, todos pediron aos seus 
partidos que se esplicasen. E eles 
fixérono con nitidez. Roca ·J un
yent, de Convergência Democrá
tica de Catalunya, dixo «A autode
rer;rv inación é un dereito jnaliena
ble e por tanto non se pode votar 
nunha Constitución, pro nestes in 
tres menos. Eu rétovos a que me 
amosedes.. unha Constitución de 
Europa con tradición democrática, 
ou de ca/queira outro país con esa 
rnesma tradición que recolla este 
dereito. Non hai ningunha. Un es
tado que acepte esta reconocer!a 
que está en vías de desin tegra
ción, e esa non llo podemos pedir 
DO Estado España/)). Esta foi o que 
nos veu decir Roca na sua 'roda 
info rma tiva , que- por certo, non 
estaba na Comis ión cando se vo
tou, xa que, xunto cos socialistas, 
es taba dialogando co PNV encol 
da custión . 

Eduard Ma.rtín , dos So.cialistes 
de Catalunya dixo: ((Noo hai un 

. soía pobo de España preparado 
pra asumir un proceso de autode-A morte do Policía Munícipal 

trouxo asimesmo convocatorias 
cle folga e paro, pero esta vez por 
parte da mesma Policía Municipal 
que xa parara o día do atentado. 
Asegún eles, o polida executado 
non era confidente ñin chivato, e 
de feito, despois déL sua morte, 
sóupose que era militante de
CC.00., o que provocou reaccións 
nesa central sindical que é, xunto 
con UGT e ·ELA,- unha dàs centra
~s maioritarias do país. 

O c¡ue .dó de sí a · Constituci6n 

NON A CONSTITUCION 

Nun eido político máis institu
cional , compre destacar as últi
mas declaracións dun líder do 
PNV contra da Constitución que, 
a manterse nesta postura hastra 

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

SANTIAGO 

• MARIA ALONSO 
. Os republicanos, os nacionalistas vascos, a·esquerda estrapar- · 

lamentaria ... velahf algunha das forzas polftlcas que anunciaron 
xa por anticipado o seu voto negativo ou a ab1tenci6n no Refer6n
dum Constitucionàl. No mesmo senso -por raz6ns ben opostas-: 
manifestous~ ~ estrema dereita. Pola contra, os partidos polfticos 
maioritario1 escomenzan estes dfa1 unha campaAa de mitfns pra 
esplicar as raz6n1 de decir sf 6 Con1tituci6n~ «Trótase dun pacto 
parlamentario -argumentan- no que todos cedemos algo· pra 
acadar o acordo». 

Todos ceden algo, certamente, 
e cada un saca beneficio. Prá 
Unión de Centro Democrático a 
Constitución representa un impor
tante tanto político, un ésito rela
tivo que alonxa as olladas do pro
pio partido, cada vez máis incohe- -
rente e enfrentado. Dentro do par
tido do Suárez, unha das tenden
cias, a Demócrata Cristiana, foi 
sacrificada en aras dq consens,0. 
Os dirixentes - H errerO: de 
Miñón, Landelino Lavilla - atopá
ronse cÍesplazados a segund¡:i fila 
polo omnipresente Abril Matorell. 

TANTOS PSOE-PCE 
O PSOE conqueriu un testo 

constitucional ambiguo, valedeiro 

nembargantes no caso de que o 
partido socialista deixe de ser ·al
ternativa e que ·se transforme en 
realidade de poder. 

Cun esame detido, o Proiecto 
de Constitución permite apreciar 
a grande cantidade de lexislación 
que hãberá que êlaborar a poste
riori. Un Goberno socialista cun 
Parlamento ,i::oa maioría deste 
partido, darían un contido diferen
te a todas as disposicións com
plementa rias. 

No caso do PCE, o ésito adxún
tase máis a liña do procedemento 
ca na de contido. Pra o grupo par
lamentaria comunista, reviste es
pecial interés que a voz do seu. re-

presentante se oia e se atendan 
as suas razóns nunha propo rción 
moito maior do que debera ser si 
se tén· en conta a medida estricta 
dos resultados conqL!eridos. Aspi
ra o PC, e parece conseguilo, a ser 
unha forza política que «se tón -en 
conta». 

Os cataláns - socialistas, na
cionalistas e comunistas - pare
cen ser os máis satisfeitos co con
querido no debate constitucional. 
No seu xuicio , a Constitución su
pera en moitos contidos as cotas 
autonómicas do Estatuto do 32 . 

CATALANS E VASCOS 

A minoría catalana, pola sua 
banda, . sacou da negociación 
constitucional un lustroso partido: 
O pacto co PresidE?nte Suárez, 
cuio primeiro froito é o decreto re
cén que declara o Catalán língua 
d.e ensino obrigatoria en todos os 
seus niveles. 

Os vascos, nembargantes, non 
conqueriron nada e voltaron a 

terminación. Mesmo Catalunya 
non Q está. $i estivera na Comi
sión, teria votado non, porque a 
autodeterminación abre as posibi
lidades do independentismo, e 
nós somos anti-independentistas, 
xa que a perspectiva s.ociali ta é o 
Estado Federal». 

E despois de Martí esplicouse 
Solé-Tura do PSUC, que sf esta
ba, e votou non. ((Votei non por
que pra min tratábase de poñer 
nunha balanz..a a autonornía de 
Catalunya e no outro ladó a auto
determinación. Votar s( á autode
terminación era quedar sin a au
tonomía, e corno nós queremos a 
autonomía pra Catalunya, que se 
considera moi ampla na Constitu
ción, votei non. Doutro xeito, se
ria a eleción entre a autonomía ou 
nacia. Ademais, había que decir 
non á proposta do Sr. Letamen
día, diputado baseo, que marcaba 
mesmo o plazo da autodetermina
ción. Segundo ese calendario en 
tres anos todos os pobos do E. ta
do decidirían si se separaban ou 
non, e eso é unha aberr ción ». 

En definitiva,- detrás el ~add 

postura sigue clara unha custión : 
o anti - inclependent ismo. 

ENSINO DO 
CATALÁN 

E falando doutro tema, o de
creto do Goberno sobor do ensino 
do catalán está sendo ben acolli 
do a tódolos niveles, xa que 
impón a obrigatoriedade do ensi
nan en todos os nivéis educativos. 
Este decreto supera en moilo aos 
acordos Suárez-Tarradellas encol 
do catalán, nos que somente se 
prevía o ensino do catalán dun 
xeito voluntario. Disque o propio 
Tarradel l.:is xa vira este decreto de 
élgOríl e déralle pra atrás, po!Ó que 
a . sua promulgación. anunciad 
por Sentís no Congreso. é un tre
mendo gal ao Presiden e. 

Euskadi disconformes e dispost ) :~ 

a presentar batalla. Votaron e 
perderon - en fé;lvOr da autod•J 
terminación , e se ben se trata de: 
organizacións políticas de moi 
distinto signo, tanto o PNV coma 
Euzkadiko Ezkerra estiman que o 
capítulo das autonomías tén un 
tellado moi baixo, «francamente 
inadmisible». 

As forzas estra-parlamentarias 
de esquerdas, ·pola sua banda, fa 
laron na medida das suas forzas, 
sin obter eco nos medias informa
tivos. Prá maior parte destas for
zas, o máis censurable foi o pro
cedemento do consenso, que es
camoteou o debate constitucional 
aos ollos da opinió.n pública. Inci
den tamén estas formacións poll
ticas en aspectos concretos e es
presan a sua disconformidade co 
modelo económico, as limitacións 
prá sindicación e, sabor de todo, a 
forma de estado, que consagra 
constitucionalmente e sin consul

unha monarquía parla-



O MUNDO 
Compromiso es~ñol 
no control sobre Africa 
No breve plazo de tres dfas, Suárez, 
presidente do Goberno español, mantivo 
reunións con Hassan 11, rei de Marrocos, e 
con Valery Giscard d'Estaing, presidente da 
república francesa. Estas aprosimacións aos 
países que lindan co Estado español polo sur 
e polo norde, deben enmarcarse na suposta 
vontade española de dar definitiva 
coherencia á sua errante política esterior 
na área do Mediterráneo occidental. 

• J. J. NAVARRO-LLATZER MOIX 

De pouco serviron os periplos 
africanos de don Marcelino Oreja, 
ministro español de asuntos este
riores. pra convencer a diversos 
pafses africanos da españolidade 
das Canarias. Por outra banda, a 
crlsis do Sahara e o posterior con
flicto con independentistas cana
rios, que rematou no atentado a 
Cubillo, botaron abaixo tamén cal
queira tipo de colaboración con 
Arxella. 

A dlplomacia española semella 
t r ren Ido dlànte da evidencia 
que supón o lnterés xeo-polftioo 
que con leva a situación 'da Penín
su la Ibérica e, esquencendo pasa
() f rld s simbolizadas dalgún 
x lto polo «marcha verd », mar
chou pr A IJ t. 

CANARIAS E SAHARA 

C nci n os a enten erse co~ 

mo stán os réxlmes e Rabat e 
M drld, por mor da común tutela 
ianqul de que gozan, Suárez en
trevlstouse con Hassan 11 e co mi
nistro marroquf de asuntos este
rlores, Amek Osman, pra concre
tar varios puntos. Sobre da mesa 

de negociacións, por unha banda, 
España faríalle esquencer a Has
san calqueira veleidade anesionis
ta sobre do Arquipélago canario. 
A entrada de España na OTAN 
- ao parecer inevitable - e a 
construcción da grande base ae
ronaval en Gando, Gran Canaria, 
semellan argumentos suficientes. 
Pero as presións de Suárez non se 
limitaron á disuasión, senón que 
inclusive terá recabado o apoio 
marroquf sobre deste punto na 
vindeira conferencia da OUA, a 
celebrar en Khartum, Sudén. Co
mo contrapartida, Hassan terá so
licitado o apoio español prá políti
ca marroquf no Sahara, onde 
Francia sigue a axudar aos magre
bls co$ seus caza-bombardeiros 
«Jaguarn. Un último punto seria o 
probl ma de Ceuta e Melllla, que 
Marrocos tamén deberá gardar 
polo de agora. 

CONTROL OCCIDENT AL 
SOBRE AFRICA 

Na volta a Madrid, Suárez reu
nluse con Giscard, que chegou o 
mércoles 28 de xunio. O Presi
dente francés, que parece dispos-

Mais torturas en Irlanda· 
• Londres. CARLOS DURAN 

Novas alegacións de brutalidade por parte da polida da Irlan
da do Norte (Royal Ulster Con1tabulary), apoiadas por probas mé
dicos, fixéronselle ao periódico domlnlcal «The Obterver» despoi1 -
da prohibici6n de transmitir un programa televisivo sobre torturas. 
no Ul1ter. Un do1 casos 6 o dun estudante que foi abofeteado, dé
ronlle puftetazo1 e petóronlle coa cabeza contra da parede, envoi
véronlla despois cunha toalla e verqu6ronlle ayga sobre o nariz e a 
boca, facéndolle dlflcil a respiración, logo soergu6rono polas orellas 
e a gorxa. Outro caio lt o dun home que lle petaron na cabeza e no 
estómago ha1tra que gomltou. Df que lle pegaron nos xenitais, cu1-
pfronlle e mole1t6rono 1exualmente. Esto último non se puido corro
borar. 

Un terceiro caso lt o dun rapaz de 16 anos a quen a polida lle 
pegou na cara, logo bateulle a frente contra dunha meia seis ve
ces, détonlle puftadas e non o deixaron dorm~r por moito tempo. 

A reacción da policia, perante a 
publicidade de Amnesty lnterna
tional e a prensa, é que o número 
deste tipo de alegacións aumen
tou dende que eles intensificaron 
a campaña antiterrorista, dando a 
entender que a maioria delas son 
falsas. Din que se un preso confe
sou, xa tén un motivo pra se quei
xar da policia e false a sf mesmo 
feridas pra demostrar aos seus 
compañeiros que foi valente. 

Dende logo, tén habido acusa
cións falsas contra da policfa da 
Irlanda do Norte dende que co
menzou a campaña do IRA provi
sional en 1 969. Pero tamén é cer
to que moitas acusacións vef'len, 
non dos católicos, senón dos pro
pios protestantes «lealistas» do 
Ulster. 

Por outra parte, o Informe de 
Amnesty lnternational que cau-

sou a prohibición dun programa 
televisivo recén, chegou a mans 
da prensa antes da sua publica
ción oficial. Tén 70 páxinas e con
tén 78 casos de maios tratos esa
minados por testigos especializa
dos non británicos. O caso 55 é o 
dun home a quen lle arrincaron o 
cabelo, petáronlle nos cadrfs, 
estómago e costelas, déronlle coa 
cabeza contra da parede, pisárono 
no chan, retorcéronlle os pulsos 
das mans e fixérono estar de pé 
ou anicarse en posturas esgota
doras. As lesións foron tales que 
ainda tiña sintomas residuais dez 
meses despois da tortura. 

O informe de Amnesty trata ta
mén dos aspectos xurf di cos dos 
casos, procesos sin xurado, non 
permitir ao sospeitoso poflerse en 
contacto cun abagado dentro do 
periodo da detención de tres ou 
sete dias, e c. 

to, xunto con outros países euro
peas, a organizar unha estricta 
operación de contrai occidental 
sobre o cada dia máis problemáti
co continente africano, terá pac
tado con Suárez os primeiros ni
veles de integración do Estado es
pañol nesta política africana do 
bloque occidental. Non se pode 
esquencer que, despois de se ter 
desmantelado o cuartel xeral me
diterráneo da OTAN en Genoa, e 
estando en vias de retirada os 
submarinos atómicos «Poseidón» 
estacionados na base de Rota, 
Cádiz, o novo triángulo occidental 
e o atlántico sur, terán como vér
tices as bases de Lages, nas Azo
res, Kenitra en Marrocos e Gando, 
Canarias. 

Según algúns obsrevadores, 
chegou o intre de que- Francia pa
se factura polo incondioional 
apoio que ofreceu dende o primei
ro momento á nacente «democra
cia española». Non é, pois, estra
vagante maxinar que Giscard soli
citaria beneficiarse, nalgunha me
dida, da nova base aeronaval de 
Gando, por unha banda, e impli
car ao goberno español na estra
tex1a conxunta do .control sobre 
de Africa, pola outra. 

En definitiva, estes 'dous con
tactos mantidos por Suárez, con 
Hassan e con Giscard, poden sig
nificar en primeiro lugar o aban
dono, por gratuita e ineficaz, da 
tan traguida e levada polftic~ de 
amistada co mundq árabe; e en 
segundo lugar, a integración, de 
facto, do Estado Español na am
pla operación do frente común 
europea que Washingtoo tele-di~ 
rixe de cara a frenar a actividade 
ruso-cubana no c.ontinente -afriça
no. 

CENSURA NA ,TV 
O canal da ITV («lndependent 

Television») tií'la anunciado pra o 
8.6. 78 un programa, dentro do 
espacio «This week», sobre un in
forme de «Amnesty lnternational» 
encol das alegacións de tortura de 
sospeitosos en Castlereagh, Uls
ter, por parte da polida. 

No derradeiro minuto, veu un
ha orde da autoridade prohibindo 
a transmisión. Entón, a ITV deci
diu poñer un programa cómico 
pra encher o espacio. Pero o sin
dicato dos técnicos negouse a tal 
bulra e o resultado foi que os te- · 
!espectadores puideron contem
plar a sua pantalla en branco, 
agás dun aviso que decfa que o tal 
programa se retrasara, polo cal 
pedian escusas. O corte durou to
do o tempo que duraría o progra
ma se se transmitira. Despois, os 
técnicos volveron trasmitir o resto 
do programa da noite. 

A ITV mandou prá casa aos 
técnicos responsables, pero eles 
negáronse a saír da emisora. 

O Secretaria do Goberno pra 
Irlanda do Norde, Mr. Roy Mason, 
prometeu unha investigación so
bre do asunto, pero que serra pri
vada, af nda que se darian a cono
cer os resultados. 

O informe de Amnesty lnterna
tional relata casos de maios tratos 
de sospeitosos en Irlanda do Nor
de, chegando à producir lesión ce
rebral permanente, nun dos ca

de violencia física e 

29 XUN-10-6 XULIQ-78- 14 I A NOSA TEB.BA 

O.E.A.: UNHA 
- ASAMBLEA XERAL· 

DE TRANSICION 
X. A. GACIÑO 

A Organización de Estados Americanos (OEA) cete
brou unha nova A1amblea Xeral, que, cando aparezan 
e1ta1 lifta1, teró xa unhas conclu1lón1 non conocidas élf n
da na hora de escriblr este comentario. Nun momento cr(
tico pra Latinoamérlca, cando o xigante do Norde t~nta ~ 
cambear a sua imaxe de opresión polftlca directa no Sul. 
No momento no que se realizan elecclón1 en diversos paf-
1e1 hastra de .agora 1uxeto1 á unha f6rrea dlctadura, n~ 
momento no que paf1e1 como Chile e Arxentina -en me
dio da operación propagandf1tica do Campeonato Mun
dial de Fútbol- e1comenzan a afloxar a1 rédeas da sua 
represión, esta reunión da OEA t6n certo ar de tran1ici6n. 
Non parece que 1e vaia!' producir declaracións impo~t_an
tes nin xlto1 ·deci1ivo1 na oriéntaclón da pclftica-cont1nen
tal, que 1igue a 1er dlctada dende Wa1hlngton, cidade . 
onde e1tó a sede da OEA e onde 1e celebrou esta a1am-
blea xeral de agora. · 

Co antecedente da Unión Panamericana, constituida na 
primeira decena do século vinte, a· Organización d.e Estados 
Americanos formóuse oficialmente en Bogotá eri 1948. O 
seu ·fur:icionamento flxoa acreedora -ao nom.e de «ministerio 
das colonias» dos Estados Unidos. Como exemplos da 5ua 
actitude dependente nos últimos anos, apuntemos que en 
1962 espulsou a Cuba do seu seo, e que en 1965, aprobou a 
interverición das tropas nqrteamericanas na República Domi
nicana. A actitude respecto ao réxirne cubano -boicot total 
por parte de ·Norteamérica e dos países máis afins- nona 'se-

-guiron, nõustante, totjos os membros da OEA, e nos últimos 
anos puxé.rona en custión México e Venezuela, entre outros. 
Neste~ momentos, a contestación contra da OEA, curiosa
mente,. xcirde dos palses situados máis á dereita, como Ar
xentina, Brasil e· Nicaragua, que rexeitaron o' ano pasado toua 
axuda dos Esta'dos Unidos que se supeditara ao respéto dos 
dereitos humanos JJolos gobernes respectivos. A «insolencia» 
d~ Brasil, a0 "negarse a firmar os tratados de ·non prolifera
ción nuclear - c.ontando coa _axuda alemana pra levar a cabo 
os seus proiectos nucleares- foi unha proba de que os fillos 
dà' irnperialisma, como no caso de lsrael, se volven contra do 
pái da irÍtransixencia, cando éste quer cambear a sua estrate
xia, sobre todo despois de que a URSS fixera o seu -alegato 
recén pra que .Washington clarexara si estaba ou non pola 
coesistencia. 

Aínda así, son moitos os que non teñen posibilidades de, 
facerlle frente ao xigante "do Norde, nin pola dereit'a nin pola 
esquerda. Nesta asemblea xeral da OEA, presentáronse infor
mes encol das violacLóns dos dereitos humanos en Uruguay, 
Pai:aguay, Nicaragaa_ e Chile. Sexa cal sexa a repercusión de-

- ses informes nas conclusións finais desta Asemblea Xeral, xa 
pode considerarse un avance a mesma presencia deses infor
mes nos debates do «ministerio_ das colonias». Acarón esto. 
Norteamérica presentará as suas propostas pra- unha loita 
conxunta contra do terrorismo e prá fixación de crite- · 
rios sabor da actuación das compañías multinacionais -é 
decir, norteamericanas - no continente, que é algo que so
na a unha nova «Alianza pra o Progreso», a vella ida «kennen
diana» que pretendera un desenrolo industrial dos países lati
.noamericanos que fixera máis levadeira a implantación impe
rialista norteamericana. 

Estados Unidos acucie a esta Asemblea Xeral co tratado 
da Canle de Panamá como aportación máis importante ao 
cambeo de imaxe. O tratado, af nda que. representa un avance 
respecto das draconiana.s condicións anteriores de ocupa
ción, non pode satisfacer aínda as reivindicacións de · quens 
aspiran á independencia total do territorio panameño, que 
pasa polo contrai absoluto d~ zona do Canal, que nembar
gantes, seguirá baixo o contrai norteamericano durante al
gúns anos máis. 

En defin.itiva, nesta Asemblea Xerat da OEA poden sa ir 
algúns puntos que faciliten a transición democrático-formal 
que os Estados Unidos pretenden, pero, de ningunha manei
ra, poden esperarse resultados decisivos pra unha verdadeira 
liberación da América do Sul. 
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Mo.rreu o Múndi.al.;. 78 
Con unha gran cantidade -de anacos de papel 
hixiénico recibiu o pobo arxent ino aos 
participantes da final deste Mundial-78. 
Certamente que este costume é novo, 
polo menos pra nós, pe~o non por esta deixa 
de ser çomprensible; o pobo arxentin~ 
non é tanto, e polo tanto, sabe comà 
comportarse en cada momento, por 
iso, ¿ qué cousa máis acaida iban tirar no campo 
cando están Videla, Havelange, -etc. presentes? 
E dende logo, xa ao principio do 
campeonato moitas cousas escomenzaro_n 
a cheir.ar ·mal ao.s Aarice_s. do mundo. , 

e penso que unha grande cantida
cl-e deste papel h i ~iénico iba dirixi
do ao Presidente =\lieela. 

r··~ 1 
:~. ~ ~ 

~ 

t.'VÍ 1 
1 ~\ 1 f \ 1 

1 U!\~UI 
O Sr. Havelange, nefasto deica 

encher, escomenzou xa_ a ciespedir , 
ma las. intencións dende ames• do '. 
primeiro partido do mundial. E lo-' 
go, xa posto iste en marcha, cada 
vez notouselle máis a .pesadez es
tomacal. Neste senso, cambeou 
como quixo o reglamento do 
mundial pra favorecer aos seus 
com patriotas brasileiros (tocou
lles así un grupo aparentemente 
máis fácil , que era o formado por 
Perú, Polonia e Arxentina) ; e todo 
á conta dos austríacos, que que
daron de camparsas . no outro, 
cunhas «periñas en doce» coma 
ltalia, Alemania e Holanda. 

<<6 sefwr Presidente» çonqueriu _ ~: 
en todo momento todas as premi- g 
sas propagandísti cas que nun o._ 

principio se propuxera. Moitas fo- NALGUNS BARES: OPOSICIOON HASTR~ A FIN AL 

ran as ent~evistas que se lles fixe- pobres. Os eql!ipos non iban ga
ron aos responsables do Ente . nar, senón a non perder, e por eso, 
·Autárquico do Mundial en rela - o fútbol de contención foi .a nota 
~ ción co comportamento da pren- dominante. 

Máis tarde, o inefable Sr. Ha-· 
velange trocou a morriña patria 
polos _ pecunios ar>éentinos, e per
mitiu que Arxentina xogara case 
unha hora mái s tarde de que re
matara o partido . entre Brasil e 
Polonia. -

ARBlt~Q DO GOSTO 
DE ARXENTINA 

Moi posiblemente Arxentina 
fora capaz de gar.iarlle igual por 6-
0 a Perú , pero ·ésto non quer decir · 
que _a axuda da FA.F.A. se fixera 
patente e que así, Arxentina xoga
ra sobor de un resultado fixo, e to-

, do en perxuicio da cl~sificacióri de 
Brasil. 

Por último, o Sr. Havelange, e ' 
anque por detrás, estou tamén se
guro que tivo moito que .ver na 
designación do árbi~ro encargado 
de dirixir a "final. Os arxentinps 
querían que . este árbitro fose o 
ita liano GONE-LLA, e claro, Gone-
lla foi o apreciado, e coma agra-
decemento deu un-concerto de pi-
to, esÕ si, sempre contra HÔlanda. 

O inefable señor Havelange, foi 
sin lugar a dúbidas, un dos gran
des persoeiros deste munida!, e 
ademais, estivo durante todo o 
campeonato sempre á dereita do 
t<entrañable>> Videla. 

O pobo arxentino, asoballado 
deica non poder máis no aspecto ":t 

físico, non deixa de buscar e arga- ~ 
lla r en contra dos seus opresores, ~ 

sa, e todos coincid iron en que fora 
((exemplar)), ou seña, que en todo 

Os responsables dos equipas 
basearon a sua táctica nos marca-

momento seguira 0 xogo e a liña · xes férreos aos homes clave do 
marcados p.or Videla. 

FUTBOL -POBRE 

En canto aó fútbol. pódese ·de
cir que foi un mundial dgs máis 

equipo contrario e por eso,. as xo
gadas vibrantes foron en realida
de m~i poucas, quitadas as xenia
lidades de homes como Kempe·s, 
ou en partidos anteriores Rossi ou 
Causio. 

Posiblemente o mellor equipo 
en xogo de conxunto deste mun
dial fora Holanda, pro penso que 
nesta fin al viuse superada polo 
ambiente e, sobor de todo, polas 
cacicadas. 

Arxentina ganou pro non con
venceu a ninguén. Ganou por for
za, por ganar e por carraxe, pro 

..non por fútbol, anque pareza pa-
radóxico. Cecais que Arxentin a 
ga.nara un campeonato mundial, 
pro perdeu unha clientela de ir-

mandade que antes tiña , e coma 
mostra, pódense ollar as fotogra
fías, nas que se ve o apoio a Ho
landa, nada menos que por aficio
nados galegos, e esto débello Ar
xe ntina a Videla e Havelange. Mo
rreu o mundial con má is mágoa 
que outra cousa, e xa nos pode
mos ir facendo cun bo stock de 
pa,pe l hixiénico, xa que o mundial 
do 82 a ce lebrar no Estado Es
pañol, non promete ser máis ele
gante c;a éste. 

MONCHO VIÑA 
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O ACCIDENTE DE TRABALLO 
O accidente de traballo é o primeiro risco que históri

camente protexeron as normas da Seguridade Social en 
todos os Dereltos. No español, considérase accidente de 
traballo toda lesión corporal que o traballador sofra con 
ocasión ou a consecuencia do traballo por conta allea. 
Pódese ver que pra definir un accidente como laboral esl
xense tres requisitos: traballo por conta allea, a lesión e a 
relación entre traballo e lesión. «A lesión», ou seña o daño 
sofrido polo corpo do accidentado, parecia en principio 
querer significar unha acción violenta e repentina (unha 
ferida, un corte, unha queimadura, etc.), pero máis tarde, 
os tribunais deixaron )Jen claro que as doenzas adequeri
das como consecuencia do traballo debíanse tamén con
siderar como accidente laboral; e iso tanto si eran doen
zas profesionais (producidas, por exemplo, por respirar 
sustancias tósicas) - quitado nos casos en que esteñan 
na lista legal. e polo tanto, teñen a sua propia protec -
ción - como as doenzas comúns contraídas por causa do 
traballo (por exemplo, unha insolación collida por un tra
ballador que tén de traballar a pleno sol) ou tamén as 
doenzas que xa tivera o traballador, pero que se agravan 
ou desencadean polo traballo (un dos casos máis claros é 
o de aquel que tén unha doenza cardíaca e ppr 1.mha dis
cusión violenta no traballo sofre un infarto). E interesante 
d stacar tamón que mesmo se considera a posibilidade 
d quo un suicldio fora un accidente de traballo (por 
xomplo, si se provocou por disgustos no choio). 

n canto á conesión entre o traballo e a lesión, como 
dixemos ao escomenzar. o daño tén de ser sofrido polo 
trnballador con ocasión ou por consecuencia do traballo. 
Por unha ban a, protéxese ao traballador en base ao risco 
pr f slon, I, polo tanto, presúmese - quitado que se 
pr b o contr rio a todo accidente ocurrido no lugar do 
trnb 1110 n xorn da 1 boral como accidente de traballo. 

N n lmp rt t mp uco qu o tr ballador esteña facendo 
un ch 1 qu non ñ proplo da sua categoria, sempre 
qu llo orei n ran f c r ou o faga por axudar á empresa. E 
af nci qu mala f ou a imprudencla temeraria do acci
dontado fagan que o sue so non se poida clasificar como 
accldent de traballo. o que se chama imprudencia profe
sional, ou seña, a causada pola confianza na habilidade 
propia polo exercício habitual dun traballo, si permite a 
calificacíón do accldente como laboral. 

Un dos casos máis importantes é o do chamapo acci
dente «ln itinere», ou seña o que sofre o traballador cando 
vai ou volve do traballo; pídese o requisito de que seña no 
camiño que habitualmente utiliza o traballador nun medio 
de transporte normal (autobús, bicicleta, moto, coche e 
mesmo a pé) sempre que non se rompa a relación.da cau
sa. por exemplo pra ir tomar unhas chiquitas du~ante un 
par de horas ou pra visitar a casa duns amigos. 

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

Considérase tamén cqmo accidente de traballo o 
ocurrido en acto de salvamento sempre que teña relación 
co traballo. por exemplo, apagando un incençlio na fábri
ca, xa que ao fin e ao cabo. é unha obriga que legalmente 
se lle impón aos traballadores a de axudar nos casos de 
sa lvamento. Por outra banda·, a lei establece que non hai 
accidente de traballo nos casos nos que o mesmo seña 
consecuencia de forza maior o~ por algo que non teña re
lación ningunha co traballo; pero despois non se conside
ra forza maior nin as insolacións, nin os raiÕs, etc. Prácti
camente o soio easo de forza maior admiti.do polos tribu
nais é o da · guerra. Tamén as agresión's ou accidentes 
ocasionados por compañeiros ou polo mesmo empresario 
se consideran un accidente laboral. 

Ao mesmo tempo, a lei aá dereito a pr.oteçción propia 
pra os accidentes de traballo, a aqueles que sofre o traba
llador con ocasión ou consecuencia do ~xercicio do cargo 
electivo sindical , asf como os ocurridos cando os repre
sentantes sindicais van e voltan dos lugares onde exerci
tan as funcións propias dos seus cargos (por exemplo, 
viaxes entre a fá.brica e a Delegación de Traballo). Tamén 

se estima accidente de traballo ao ocurrido durante os 
viaxes de ida e volta dos emigrantes nas operacións reali 

_ zadas polo Instituto de Emigración. 

A importancia dun acéidente, seña àu non considerado 
como laboral. está na clase de asistencia , tanto sanitaria 
t omo económica , á que tén dereFto nos dous casos. Por 
exemp lo, cando se trata . de pagar os partes de baixa, si 
estamos diante dunha doenza común ou accidente non 
laboral. o traballador sementes tén dereito a que os pri 
meiros tres días do ano llos pague a empresa ao 50 por 
cen do seu salario senón, normalmen.te os tres primeiros 
días xa non os cobra, e a partir do cuarto día pagaralle a 
Seguridade Social o 75 por cen da base de cotización, 
que, no caso de accidente laboral, inclúe tamén o importe 
das horas estras feitas no mes anterior, ou seña, que nor
malmente pode cof>rar moito máis; no caso do acddente, 
págaselle tamén o sala rio normal . do día que o-sofrfu ,· e os 
partes de baixa páganselle a partir do díá seguinte, aínda 
que teñ9 varias accide(ites no ano. 

o feito tén tamén a maior ir¡lportancia en canto ás 
consecuencias que o acoidente puidera te( pra poder co
brar. as pensións por invalidez. ou d.e, viudedade e orfan
dade no caso de morte. Si é a consecuencia dun ac¿ciden
te de traballo, r.óbrase sempre, infla que ocurrira o primei
ro día de traballo dà v'ida' do traballador; en troques, se 
nori -se .consider9 acclde~te laboral, esixe de cada ºcaso 
unha serie de eHas de cotización que si o traballador non 
os tivf? ra acumulados, perde o dereito á pensión qe inca
pacidade, viudedade-, e;.tc. Por outra banda , se o accidente 
fora consecuencia qe neglixencia ou falla de mêdios de 
seguPidade, as prestacións económicas p.Oden aumentar
se hastra dun trinta a un cincuenta por cento. 

. Son moitos os casos nos que as empresas e as mu
tuas non reconoce.n a un accidente como laboral ; pénse
se por exemplo nas doenzas comúns producidas polo tra
ballo en ambientes húmeeos ou ao ar libre. como cata
rros, reuma, pulmonías, etc. Maxínese tamén, admitido o 

· accidente e dado de alta o traballador. que éste sofre 
máis adiante as corisecuencias do accidente, dándoselle 
entón de alta .por ·enfermedade e , non por accide.nte. En 
todos estes casos, o traballador debe reclámar diante da 
Maxistratura de Traballo a dec.laración de esistencia dun 
·accjdente laboral. 

Pénsese que o accidente de traballo é unha das con
secuencias máis directas çjoi;¡ riscos que corre o traballa
dor día a dia. polo que a falla de cotización ou a ilegalida
de no traballo, por exemplo por non ter a edadê laboral. 
ou . un estranxeiro que non tén permiso de traballu, fai 
perder o dereito ao traballador a aqueles benefícios que 
lle ~econoce a lei. E, pra un beneficio que legalmente nos 
conceden, temds qu~ esixilo decotío. 
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da terra asoballada 
A CORRUPCION 
DO PARO 

O fabuloso periodista Augusto 
Assla, escandalizado pola corrup
ción na que estamos caendo os 
traballadores, vennos hoxe (La 
Voz de Galicia, 17-6) con unha 
grave histeria de paro falsío: polo 
visto un rapaz galego quedou sen 
choio en Bilbao e axiña veu a Or
des, a traballar no taller dun seu 
tio. cobrando asi un xornal e máis 
papando do Seguro de Paro. O Sr. 
Assía, autochamado neste caso 
«observador lúcido», saben~ moito 
de corrupción pro semella non es
tar enterado de como funciona o 
Seguro de Paro, polo que a tal 
histeria saiulle coxa e torta. Paré
ceme moito que o aproveitado ra
paz ande viaxando de Ordes a Bil
bao non sementes pra cobrar as 
cativas mensualidades, senón ta
mén pra se presentar alf nos dfas 
e horas que cada vez lle marquen, 
que poden ser varias por semana 
(a min téñenme feito ir cada dous 
días). Coido que non sexa tan par
vo o rapaz, meu probe, como pra 
se gastar nos viaxes o producto 
da sua trusoada. Eso se non se 

dade á que o autor nos ten afei
tos. 

Estase a ver nestes tempos o 
teimudo empeño de moitos seño
res en apouquecer a importancia 
do paro e aínda en nos facer ver 
J:¡ue o que non hai son ganas de 
traballar. Asi temos a Oficina de 
Colocación, onde non se coloca a 
ninguén pero se chega a tratar 
aos traballadores parados coma 
se fósemos larcháns e vividores. E 
logo por riba, a Dirección de Em
prego do Ministerio de Traballo , 
anda a poñer estes días un anun
cio na prensa española que di: 
«Trabajador, la actividad más no
ble de un hombre es el trabajo. No 
lo rechaces. Si estás en paro y te 
ofrecen un trabajo ¡COGELO! es 
tu obligaciôn ante la sociedad>). 
Non é de crer, pro é certo. Pode
ríase pensar que a Administración 
descobriu agora a nobreza do tra
ballo e vénnolo decir coma se non 
o soubéramos xa dende sempre, 
mais ben se ve a noxenta inten
ción agachada tras dese parvo 
anuncio; a de amosar ao lector 
distraído de que vai habendo 
choio e que os traballadores non 
queren baixar o lombo por se ato-

dos. a espállar esta ima_2<~ falsía, 
denunci·ando a picar.escá e hastía 
o cinismo d¡;i clase :trabàrtadora e 
sinalando co ded9 ao.s. Q,ue ppñe
mos en peligro á sociedaêle · en.~ei
ra. Nôn esté somente Augusto 
As$1a, non, que aínda queda ·máis 

· xen~e de ·pró na nosa ter_ra. Entre 
outros, lémbrome agora do agudo 
comentarista Moure · Mariño. 
quen, na víspora do Primeiro de 
Maio, publicou no «lde(l! Gal/ego)) 
unha chamada ao arden laboral ti
duada «La vagancia nacional)), na 
que arrenegaba <<e/e la moda de 
acogerse a/ paro)). Alí, zóupanos 
aos parados coa tralla da ética 
máis pura, como cando nos ql 
cheo de razón que <<el paro se 
combate trabajando». E· máis a 
cousa é tén certa que ninguén lla 
vai discutir, tan certa como que a 
fame mátase comendo e a sede 
bebendo. Non hai volta que lle 
dar. 

Tamén na TV atópanse pérolas 
semellantes: un día tiven a sorte 
de ver ao distinguido tecnócrata 
Meilán Gil falando na TV compos
telana nada menos que do «Paro y 
absentismo en Galícia». O noso 
xunteiro abondou all na mesma 
andaina do falseamento do pro-

millor das surrisas unha anécdota cións êlo solicitant~ son axeitadas 
chusque ira . Hastra dixo p,ró caso ~(edade , ·nú~ero de ·fillos. etc.) 

. unha frase en galego, poi.s qued_a · adoitan vir aprÕbadas. Na segun
ben tratándose du·n chiste, xa se · da. prórroga, porén, aquelas trece 
sabe. Arremedou çon bo xeito· âs mil . pesetas ·pasan a ser once mil. 

· verbas dun paisano que lle dí a Logo, pasados cando móito eses 
out ro con cínica franqueza: ((Eu · · dazaoito meses1 ren de ren, nada 
traballo no paro>>. Cousa máis _ de · nada ; un sigue sehdo parado 
simpática non se pode pedir, abo- .con toqos os honores pero sin co· 
fé. brar unha peséta.' Non · esquer.za-

0 que estes señores e outros mos que unha cousa ·é estar no 
tan importantes coma eles falan paro e outra cobrar o sub·sid io de 
do paro, demostra ben o pouco paro. pois no paro e'stamos todos 
que saben do asunto. Ben quixera os ·que non temos choio . . E os 
eu e moitos coma min estar t an máis xa non cobramos nada nin 
pouco enterados. mais a nosa si - temos dereito ó seguro de enfer-
tuación non nolo permite; o paro medade. a inmensa maioria. 
caiunos darriba e tennos esmaga- E aínda por riba temos que atu· 
dos. Coido, entón, que será ben raro moito que esbardalla en con· 
ilustrar a estes xentileshomes pra tra nosa o baqueiro de turno. A 
que saiban dun-ha vez en que con- estafa do paro non vén sendo ou-
siste o Seguro de Paro e como se tra que a que se lle fai ao país con 
pode chegar disfroitar del: cando privalo do esforzo productivo de 
un traballador leva certo tempo tanta xente, unha estafa que se lle 
nunha empresa (non abonda con fai ao país e aos paisanos. A co-
catro días nin catro meses) e o rrupción do paro é a que sofrimos 
botan sen ter el culpa ningunha os parados e familiares ao se nos 
(hai que demostralo) e a empresa apodrecer o sangue nesta long,a 
cotiza regularmente (outra que espera sen que se vexa unha sai-
tal), tén dereito a seis meses de da, unha corrupción ben fonda. 
subsidio a razón, no meu caso, de E que falen aínda ... ! 
trece mil pesetas ó mes. Despois Coa meirande estima: 
pódese solicitar unha prórroga e MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
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A ARTE E OS XEITOS 
SANTA EULALIA DE BOVEDA: . O primeiro qu_e solprende son 
O CULTO AS AUGAS as pinturás ao fres~o d(} teit~. da 

bóveda~ ~rbres, froitos, e moitas 
Non abonda con saber clasifi- ~ves, .aves de todo tipo, que af nda 

car, etiqúetar un moimento na daquela mantiña'n o seu colorido 
Historia da Arte: o difícil é atopar- coma do primeiro dfa; pero, coas 
lle a sua función, o significado que presas do descobrimento, coa 
tivo prá sociedade do seu tempo. chuvia, b ~ento, a humedade ... tO:. 
Velahf, entón, como, por nugalla do se v.ai botan.do a p_erder. O 
as máis das veces, todo se nos vai mostraria de aves, que coma- nuñ 
en chamarlle ás obras do pasado esquisito puleiro mistur:abà perçji
«tumbas». Si o pasado está morto, ces, cegoñas, aguias e todo -.'tjpo 
non temo~ porque ver.icellar as de paxáros, terá que ser reprpdú'... 
cousas antergas coa· morte. ~ ist'3 -eido en cartóns, e por «.Real Or~ 
unha vella orelleira que nos mete den>>, polo pintar Elías Segura, 
nos miolos aqu,elo de que connos- máis as pinturas auténticas si
co escomenza a remata o rnundo. gu~n a se descascar: 

Sar.tta Eulalia de Boveda ·está a · No adral, for~, a unha e outra 
14 Krns. de Lugo, collendo un ra- banda do arco de ferrad1:1ra, nuns 
mal âende a -estrada de Ourense. relevo.s abondan as r~pres~nta~ · 
Alf daríamos cunha construción "cións fei-neninas. Nun ven~e en 
que xà éos· anos perdeu â sua fun- rin_gleira cinco muUeres; a primei
ción e que nin tan siquer conoce- ra, cunha man refrega o bandullo, 
mos hoxe. No ano 1 B96, o Párro- as outras érguenas cara ao ceo. 
co de Boveda, ao rebaixar o t~rreo Repararíamos nunha figura ailla
do adro por mor de obras no da, na esquerda, onde se retràta a 
Camposanto, reparou en que o unha muller adubiada cunha saia 
chan esgurripábase, afundfase. O moi estreita na cinlura e en caní
crego, .guiado pola tradición e por pá no fondo... e cóbrese cunha 
unhas escrituras do 1715 que si- gt:1imálda. Na banda direita repro- · 
tu aban, soterrada, naquil lug-ar _ dúcese tamén outra figura seme
unha antiga eirexa, seguiu a esga- !lante, cecais señà unha segunda 
rabellar deica dar co achádego. secuencia, onde ollamos á muller 
Calouse o conto e atuouse con cunha saia xa caída, «pre-mamá» 
cachote o burato. No 1926, o se- · {asegún lle chama a moda), e su
creto do crego de Boveda espálla- liñéndose circun_ferencia a barriga 
se e es-c-omenzan _axiña a chegar abombad~ ... e xa non se dí máis, 
os in'!estigadores pra encetar a la- porque o que non nos debera 
bOl;lra de escavación. . aboiar son OS ritós fecundativos°, 

andando a terra 
A SANlA SABEL 
DE QUTEIRO 
DE REI 

Supoño - aín·da que é moito 
supoñer- que moita xente non 
sabe que a famosa romería d_e 
Santa Sabei de Outeiro de Rei 
se celebra o primeiro domingo 
do . mes da sega, sempre e can
do non sexa día un. Si o primei
ro domingo da sega cai en día 
un,' e~tón qt!-Bda pró domingo 
seguiqte. Este ano celébrase o 
día qous, .que é o primeiro do-
mingo do mes. -

O campo onde se celebra .a 
romería é dos máis fermosos de 
Galicia: Tódolos qae nel estive- -
ron sábeno ben. E tamén dos 
máis cumpridos. Está situaE10 á · 
veira do Miño. -No remate tén un 
outeiriño, sobor do que se está 
esborra llando a ermida. Un-pou
co máis abaixo da ermida, o río 
Ladra deixã o seu caudal no 
Miño. Os corresponsales q!Je os 
xornás teñen na vjla, ó campo 
da festa, chámanlle sempre 
11parque natural de beileza in:: 

comparable». No da «beleza in
comparable» teñen razón. O 
campo da Santa Sabei '-Ó que 
os veciños de - Outeiro de Rei 
chaman «As Veigas»- non é ur:i 
parque.- É un souto cheo de abi-

- -duei'ras, ameneiros e carballos 
que, -nqutro terr:ipo, estivo cheo 
de castiñeiros, cos que rematou 
o «mal· da tinta» a comenzos do 
presente século. O día da rome
ría moita é a família que aH se 
xunta. -- Si -non se olla non se 
cree. Hoxe é -unha festa de me
rendas e con orquestas que in~ 
tentan berrar en inglés e que es:.. 
·borrecan en castrapo. 

Non hai moitos anos, un pou·
co máis -ab-ãixo da ermiqa;- cara ª Outeiro de Rei, vendíanse fou
ciñas pré seitura do centeo. 
Agor~ xa non se venden. E· bai
xaba a procesión dende o pobo. 
Os cabos de casa levaban a 

-imaxe de San Xohán, que é o 
patrón da parrQqu·ia; os mqzos, 
a imaxe de Santa Sabei e da sua 
curmán a Virxe, e_ as mozas,. a 
imaxe da Nosa Señora do Rosa
T:o. Ó chegàr __,á ermida pousá-

GUIEIRO 

que en Galicia sempre se mistu
ran coa natureza: Na mañanc"iña 
do San Xoan, polo solsticio do 
.vraú; lavámonos coa auga do se
rán enfeitizada co seoane; é a re
novación polo que se xunguen ho
me e natureza. Ambalasquas figu
r~s cóbrense con guir.nalâa froleà
_da que ·fiós f_ai cavil'ar ñas· dâmâs 
miñétas do tempo ·dá -recolleità, 
isás- dãnzás que tamén n·a0ta:.0n 
Gálicia e van desaparecéndó~- co
mo a da festa das M_udaçiós· én 
Xuvencos do . C.arballiño; • _. -

Todo pode ter ó seu. f(o :e.n.: Bó
veda; de segwo_ ,,ba9erª- _úDha. r:~
lación antre a- arqu~ectura,::- -qs 
motivos representados e a, fun
ción que aqueil lugar tiña. Así, Ós 
temas d_as pinturas, coa suá varie
dade de. ftora é "de aves;. terra -qÚe 

·banse os santos, decíase a niis..a 
-cãntada e ~ogo saía a procesión. 
Re-collida a procesión os santÓs 
quedaban na ermida e deloutro 
día subíanse - procesionalm~nte 

prá -parroquial. Esta tr.adición 
·perde-use e da ermida somentes 
·quedan' os restos das paredes. 
·Agora a xente baixa ó campo en 
autos, por unha pista sin asfal
tar, que s'e abriu hai unhos anos. 
·E ó 0hegar ó campo da festa, si 
fai bó día -que case sempre 0 

fai - pense en bañador ou -en 
bikini_, chapú-zase no Miño, xanta 
e, pola tarde, baila. 

Cando este ·que escribe era 
neno, pola Santa Sabei apare
dan os «indiano~»,- _arrodeados -

, dos Rªr~ntes que eiq~í queda
ban. $~mallaban galiñas· coas 
suas roladas de Ritos detrás de
los. Moi pintorescos eran os que 
viñan de Cuba, vestidos de 

-.branco, con «pajil1as» cubríndo
lles a testa, rin-do moito pra que 
lles oJlaran os dentes de ouro, 

fumando unhos enormes ciga
rras puros con anelo e todo e fa
lando un estranísimo e pintares-
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ver co cultó -naturalista. Aves do 
pafs e aves doutros climas, que 
nos falan dun artista de mundo, 
posiblemente romano, e que co
noce as técnicas do século IV, 
dun mundo romano serodio. O 
galoJ o _galo do país, empoléirase 
en · Boveda e vencéllamolo coa 
trádición -de representar galos no 
o~cidente Atlántiéo: o portugués 
galo de Sarcelos, sfmbolo do.galo
que cantou asado agoirando que 
aforéaban a un inocente; os g_alos 
d·os cruceiros bretóns, ' coma .!se 
galo. que lle· cantou a S. Pedro por 
renegar .. .' o galo da a'rte do barró, 
dos ateiros, as aves qu~ veñen 
dende denantes do~ Castros, que 
aparecen nas xoias prehistóricas, 
esquematizados na cerámica, é 
algo que prendeu fondamente en 

FELIPE SENEN 
Galicia e que en Boveda reaff rma
se. O galo que alborea a mañá, 
que canta o primeiro ao so1, tense 
que vencellar aos cultos naturalis
tas. Todo se pode entender dentro 
dun contesto, tamén se pode 
comprender a aparición en Santa 
Eulalia de Boveda dunha estela 
que volve repetir sol e lua, coma 
principio e fin, como dfa e noite, 
como vida e morte ... Tan difícil de 
comprender é ista simboloxfa co
rno afondar na relación eva (non 
ave), arbre, serpe, que aparece na 
Biblia. 

A piscina de Boveda cegouse, 
as propiedades das augas desco
nocense, agora que ninguén pón 
na dúbi-da o carácter mediciñal ; a 
inscripción atopada «Pro salute» 
conffrmao e cínguese ao con testo. 

Un cativo rito na piscina, o mes
mo que se .fai afnda nalgunhas 
pías comunais dos pequenos bal
nearios de Galicia, daría pé a unha 
liturxia e a construir tal edificación 
no IV, seguila deica o IX e restau
rala no XX; deixa, así, niste noso 
século a proba de falla de identi
pade, de desconocemento do no
so entorno, pois nas derradeiras 
obras do moimento de Boveda 
mistúrase a idea de «Odeóm> coa 
de escaparate de grandes alma
~éns, a de estadia, coa de gran ci 
nema... ventanais, marquesinas 
de hormigón:- mestizaxe cultural. 

M. HORTAS VILANOV A 

co c-astrapo ateigado de pala
bras esóticas. Os parentes . se,.. 
guíanos como parvos e deixá.,. 
banse convidar. 

Deríantes da guerra civil as 
liortas eran frecuentes. Servían 
pra desafogar, seg_ún os ,enten
didos, as rivalidades tribales ou 
vaia saber vostede qué. Contan 
que ha1 moitos anQs, na feira de 
Gaioso -onde estfm as Penas 
-de Rodas, das que me ocupei" 
nesta seción, saíndo untia .delas 
retratada neste .xornal, non es
pricándome -ql:le fixeron da outra 
pois están xuntas- desafiáron-,
·se pra Santa Sabei o Pena 

_ .Gr.a_nde de Santalla e o Marcelo 
qo q./¡1. O P-à-na. Grár:iae de- San
ta lla era o matón do outro lado 

do -Miño, dur:iha bisbarra lixeira- · 
mente montanosa. O Marcelo 
do Civil era da Terra Chá. O de
sefío ·tiña á xente coa alma nun 
puño. O chegar á romerfa os 
dous matós comenzéronse a 
ollar perante un bó espacio de 
tempo. A.xente non se lle sentía 
nin respirar. Por fin, un dos 

matós díxolle 6 outro en caste
lán :' 

- ¿Con qué permiso víene 
Vd. a la romería? 

- Con el de mis cojones. 
- Pues aquí tiene Vd. la ma-

no de un valiente. 
Ante o asombro e a dececión 

dos presentes os dous matós 
déronse a mau. E foron botar 
xuntos unhos netos. 

Non sei si o caso é como o 
conto e como a mín mo conta
ron 9s vellos de Outeiro de Rei. 
Pode ser unha lenda inventada 
pra indicar que os dous matós 
·eran moi valentes. Tanto do 
Marcelo do Civil como do Pena 
GFande de Sa.ntallà contábanS-e 
moitas barbaridades. 

Qs tempos mudan. O albore
do que hoxe cobre o campo da 
Santa Sabei non é o mesmo que 
cobixou 6 Marcelo do Civil e ó 
Pena Grande de Sar:italla. Estes 
eran c"astiñeiros que cecáis mo
rreron de tristura cando nas no
sas· romerías deixou de sonar a 
gaita. 

~#;:_;, . ., ~ ~ .. j • • • • 

oidióma 
o MEU BARCO, 
NON MEU BARCO 

Ímonos ocupar hoxe du-n cas
telanismo de relativa frecuenCia 
no galego escrito e Jlº galego 
oral de falantes que adequíren o 
idioma dende o español. Consis
te -en construir os posesivos sen 
o correspondente artigo, como 
esixe a norma no noso idioma. 

Os exemplos ~eguintes so~ 
mostra do repertori6 de posesi
vos máis comúns que tén a nosá 
língua: O MEU LIBRO, A MIÑA 
CASA, OS TEUS IÁMANS, A 
TUA TERRA, O SEU TRABA-

. LLO, AS SUAS COUSAS, O NO:-

SO DEREITO, A VOSA RAZO.N, 
O MEU BARCO, A MIÑA OPl
NION, O MEÚ RETRATO son as 
formas correctas que correspon
den ós erros que -hoxe suliña
mos. 

Nótese a falta de simetría 
que · hai entre os posesivos da 
1.ª persoa e máis ~s das 2.ª é 
3.ª persoas: l:EU-TUA, SEU
SUA frente a MEU-MIÑA e os 
seus plurais. No capítulo de for-

- mación~ humorfsticas habería 
que anotar o masculino «miño» 
dunha frase como «miño dou
torn con que un periodista non 
moi posto no noso idioma", polo 
que se ve, se diríxfa 6 entrevista-

do. Qeixemos o Miño pró nome 
do río somente ... 

O uso do artigo cos adxetivos 
posesivos fica escusado cando 
estes xa van determinàdos por 
un demostrativo: «esta miña ca
sa», «eses teus amigos», «aque-

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

les seus .fillos». Compre fixárrño
nos tamén en dous casos máis 
nos que non se cumple a regra 
xeral: 1.0

) con nomes de paren
tesco, o uso do artigo é faculta
~ivo: «O meu pai» ou «meu pai», 
«a tua nai» ou «tua nai», «O seu 
sobriñm> ou «seu sobriñm>, «Os 
teus curmáns» ou «teus cur
mán~», etc.; 2. 0

) cando o posesi
vo forma parte dun vocativo, co
ma nestes casos, pertencentes 
todos a versos de Rosalía: 
«meus fillos .... , ¡ meus anxos!.. . 
que tanto eu quería» 
«miña terra, miña terra, 
terra onde me eu criei» 
«¡ Miña casiña !, ¡meu lar!» 

Fora destes casos, o uso do 

artigo co adxetivo posesivo é 
.obrigatorio; compra ter coidado 
de facermos as oportunas con- . 
traccións do artigo coa preposi
ción cando ésta aparece antes 
db posesivo: «na sua opinión» e 
non «en sua opinión», «polo teu 
ben» e non «por teu ben», «CO 

seu consentemento» e non con · 
seu consentemento», «Ó meu 
cargo» e non «a meu cargo» ... 

Este e outros moitos aspec- · 
tos ' evidencian que o correcto 
áominio do idioma, pra quen no
no fale de seu, esixe a instala
ción nas estructuras sintácticas 
proprias del e non a mera trans
posición lésica como a miudo se 
fai. 



MUSICA 
O ENGARELLO 
DO PREMIO 
DA CRITICA 

Dous productores de discos 
galegos (Nonlto Pereira, repon
sable da productora «Abrente» e 
Xerardo Rodríguez, responsable 
de «Xelra») nun premio da crftica 
galega ao millar disco galego. 
Unha polémica na prensa. Un 
membro do xurado (Carreira) en 
proceso xudicial contra o «Ban
co de Crédito e lnversiones», en
tidad que patrocina dúas das 
grabacións preseleccionadas ... 
O engarello, pra os alleos ao 
mundo musical, tén que ser ben 
grande. E noustante, non houbo 
nin amaño nin trampa. Podo 
asegurar que os discos premia
dos saíron elexidos pola máis 
sinxela das razóns: porque ao 
entender do xurado eran os mi
llares. 

O problema dos productores 
solucionouse non votando éstes 
cada vez que saía unha produc
ción de seu. No referente á posi
ble animosidade do meu com
pai'lelro Carreira contra os dis
cos patrocinados polo B.C.I., 
pouco hal que decir: non asiste. 
A ca lldade e a importancia des
t s discos foi recoñecida e de
f ndlda por Xoan nos distintos 
m dlos do información. Ben. 
Oued b n el ro que o feito de 
qu s Ir n promiad s as tres ca 

s dl cogróflcas que grabaron 
r l'.1 le g 1 , f 1 lgo acclden-
tnl. 

A ra bon, lnda que non 
houbera amaño no reparto de 
premies, houbo (e hal) unha for
te discusión. Discusión que, da
do o caracter de lnformadores 
da totalidade do xurado, tivo un
ha confusa repercusión na pren
sa. 

Un imprudente articulo do 
secretaria do xurado, Enrique 
Macías, será o que provoque a 
reacción dalgúns dos membros 
do xurado. Neste articulo, Ma
cías descrlbe, apócrifamente, 

parte das discusións do Premio 
da Critica Galega, sección disco. 
Lóxicamente, as afirmacións fo
ra do contesto da discusión dan 
unha versión se non tendencio
sa, sí, dende logo, parcial. O 
meu amigo Enrique - que pola 
sua condición de secretaria do 
xurado e responsable, en parte, 
da organización, debería ter to
mado unha actitude pasiva -
caiu na tentación de contar as 
cousas ao seu entender. Contou 
no diario «El Pubelo Gallego» o 
proceso de se lección e discu
sión do Premio. .. e teimou na 
opinión do Círculo Ourensán-Vi
gués de que somente se debe 
dar un único premio. 

Logo dun resultado que é un
ha verdadeira obra de funambu
lismo político digno das Cortes 
(un único premio ex-aequo a 
tres discos: Cántigas Gàlegas 
dos séculos XIX e XX, clásica; 
Milladoiro, popular; A Roda , fol
klore) resultaba sin senso andar 
a despertar o can. Non tén razón 
de vida a discusión, pero cara o 
futuro, é interesante clarexar o 
panorama. Haberá futuras edi
cións do premio da critica e teño 
pra mín que detrás de cada opi
nión latexa un xeito de entender 
o que debe de ser un premio ao 
disco galego. 

Podemos considerar un disco 
como un producto comercial, 
entón estaremos a valorar a sua 
portada, o seu prensado, a cali
dade da grabación ... etc. Dende 
ese punto de mira, póden~e 

comparar as patacas cos allos, 
unha orquesta sinfónica cun 
grupo de gaiteiros, e (está ben 
el ro) pódese conceder un único 
premio. 

Pero o disco, ademais de ser 
un producto comercial, é un ve-: 
tifculo de cultura. A música res
posta a distintas tradicións (a 
c lásica está vencellada ao mun
do do solfeo, a música popular 
non; a clásica tén autor, no fol 
k lore o autor é o pobo .. .. ) e faise 
moi diff cil comparar aportacións 
feitas en vieiros diferentes. Ve
lahí, a importancia de dar os tres 
premias. A faciana comercial do 
disco débese considerar: o pren-

GUIEIRO 
sado, a grabación... sempre 
teñen importancia; pero, por fa
vor, o máis relevante é o conti- . 
do. Asemade: señores do Círcu
lo Ouresán-Vigués, establezan -
unhas bases sabor das que se 

deberfa producir o fallo do xura-
do, e tres categorías no Premio 
da Crítica Galega, Sección dis
co. A idea do premio é moi boa 
e ben merece a axuda de todos 

·os que loitan por unha cultura 
galega. 

LOIS RODRIGUEI ANDRADE 

. LÓPEZ CALO, 
CONTENCIOSO 
CO M. E. C. 

No ano 1974, o musicólogo 
galego Xosé López Caro voltaba 
ao seu país pra facerse cargo da 
dirección do Departamento de 
Historia da Música da Universi-· 
dade de Santiago. Unha · das · 
suas primeiras teimas foi a crea.,. 
ción dos «Jueves Musicales de 
la Universidad» intento de sacar 
a música das aulas e levala, co
mo feito vivo que é alf, onde es
teña o receptor -seña ou non 
universitario -, e dándolle ao 
mesmo tempo a cada concerto 
un val0r de lección,_ pra o que 
elexiu o xeito de programas cí

. clicas comenta'dos nuns folletos 
• de man, nos· que está presente 

de continuo o esprito dun cientí
fico namorado da sua especia
lidade. Insatisfeito co conqueri 
do cos «Jueves Musicales» 
- adicados á música chamada 
culta - leva ·dous anos loitando 
pola creación de · novos ciclos 
que abrangan os campos do fol
klore, jazz, rock ... O seu labor in- _ 
11estigativo afondou moi a miu
do na .nosa música, primeiro cos 
seus estudos en~ol do «Codex 
Calixtinus», logo coa elabora
ción dos catálogos das nosas 
catedrais e a· publicación de 
obras de mestres de capela de 
Compostela -algunha estrena
da e grabada en emisoras como 
o «Matribus suis dixerunt» de 

29 XUNI0-6 XULI0-78 1 8 /A ROSA DRB.A 

Vaquedano :_e a€tualmente co 
proiecto dunha historia da músi
ca galega-. A su~ inquedanza pe
dagóxica significa non somente 
a atención ao labor docente e a 
estensión universitaria ao tra
verso dos ciclos de concertqs, 
pois conqueriu froitificar_ na 
creación dunha escola galega 
de musicoloxía e, de ser posible, 
nunha Faé:ultade de Música Ga
lega. 

Todo este labor galego, .os . 
seus estudos de música, musi
coloxía, filosofía, filoloxía, teolo
xía ... , o seu prestixio internacio
nal como · cie.ntífico, parece que 
non tén valor pra o Ministerio de 
«Educación y Ciencia» español, 
dado que <i.>s seus títulos e méri
tos alemáns, italianos, ingle
ses, xaponeses .. ., non sirven p~a 
.nada á hora d~ pre:>entarse ás 
opósicións do Estado ~spañol. 
O problema vén xa de vello, 
cando o M. E. C. convocou a 
oposición a cátedra de Santiago 
e non aceptou a López Calo co 
pretesto de que a sua documen
tación non tiña validación es-

pàñola. As opos1c1ons non se 
celebraron e nembargantes, pa
sados todos · os plazos legsiis, 
non se fixo nova convocatoria . . 
Todas as ápelàç:ións de López 
Calo, xa coa docume~tación 

conva.lidadq, foron, a pesares da 
validez legal dos seus argumen- ' 
tos, desouvida·s polo M. E. c.; e 
a convocatoria orixinal sigue en 
pé o mesmo, coa marxi-nación 
de López Calo. No mes de se
tembro celebraranse as oposi- ' 
cións e con elo, López Calo terá 
que âeixar a Universidade e, un
ha vez máis, volver traballar lon
xe da sua terra. 

Unha vez máis, a música vén 
s_er o parente probe da socieda
de. Niste caso, da sociedade ga
lega, GJUe moitos tentan seña o 

- parente probe da comunidade 
estataL- Non é que eu discuta a 
ésistencia' da democraeia es- · 
pañola, pro hoxe como onte, si
guen a mexar por nós-e queren -
que digamos que chove .. . 

XOAN M. CARREIRA 

- . . . . . . . - - - . -. . 1il 

axenda 
ARTE 

Alfon10 Abelenda: Mostra sobor 
de temas coruñeses. En ARABES
OUE, da Coruña (de 7 a 10). 

F. Guti6rre:z Alonso: pintura. Deica 
o 1 de Xullo na Caixa de Aforros 
cle Galicla, da Coruña. 

Ceferino Moreno: pintura. Na gale
ria GIANNINI da Corufia. De 
11 ,30 a 13,30 e de 6 a 9,30. 

F. Mantec6n: pintura. Na galeria 
ADRO de Coruña deica o 6 de Xu
llo. De 7,30 a 10. 

Yoshlro Yachlbana: pintura. Na ga
leria CE'IBE da Coruña. De 7 ,30 a 
1 o. 

Xoxardo. Dlbuxo: No «Banco de 
Crédito e lnverslones» de Lugo. 

Alumnos de «Mafftro Mateo»: fo
tografia. Na escola de artes e ofi
cies «Maestro Mateo» de Santia
go. De 12 a 1 ,30 e de 7 ,30 a 
9,30. 

Lópe Navio e lgnaclo Noya: Gra
bado e escultura. Na sala «Novo 
Arte» de Santiago. 

Gato. Óleos e dlbuxos. No «Pub 
Matlsse» de Santiago. Dende as 
7,30. 

Colectiva: J. Bardasa~o, Laxeiro, 
Gregorio Prleto. R. Ubeda, J . Al
calde, M.• Dans, etc. En VAN 
GOG H de Vigo. De 11 a 1 e de 7 a 
2. 

M. Alvarez Aristegui: pinturas. Na 
Nova Sala da Caixa de Aforros de 
Vigo. de 7 a 1 O. 

ACTOS 

11 Curso da Escola de Pintura e Ar· 
tes Pló1tica1. Durante os meses 
de Xulio e Agosto, coa asistencia 
de méis de 60 nenos e nenas en 
clases impartidas catro dias á se
mana na Sociedade Cultural en 
Sada, A Coniña. 

Semana do Tiro de Plch6n: a cele
brar do 1 ao 9 de xullo na Illa da 
Toxa, comprendendo diferentes 
probas nas que tomarán parte es
copetas de tc;>do o Estado. Dfas 1 
e 2, Trofeo Copa Galicia. Dfas 3 e 
4. tiradas fora de abono e do 5 ao 
9, tiradas federatlvas. 

DISCOS 
Santiago. Disco antolóxico con ac

tuacións de varias grupos. CO
LUM B IA C 7107. 

Denante1 dos vinte anos. Jei No
guerol EDIGSA-XISTRAL 17-CP. 

Música Catalana Contemporá
nea. Obras de Sardá, Soler, Gui
novart e Benguerel. The London 
Slnfonietta. Clave.-Harold Les-

ter. Director, David Atherton. EM 1-
0DEON ··c 063-21309. 

·Arte da fuga. Johann Sebastian 
Bach. The Academy of. St. Martin
ln-the-fields. Drtor. Neviile Marri
ner. 

LIBROS 

Laudamuco, seftor de nlngures de 
Roberto Viciai Bolaño. Na Colec
ción de Teatro «Ribádavia» da Edi-
torial Rueiro • 

CINE 

Paseo por el amor y la muerte, de 
J. Huston. As 8 da tarde no chie 
Alameda do Carballlño organizada 
polo cinà-club «Carballiñ0>>. O 30 
de xunio. 

FESTAS E ROMERIAS 

Festas de San Pedro (anque se te
rían que facer o 29., por non ser 
festivo, moitas celebraranse o 1 e 
o 2 de xullo), en: Corcubión (San 
Pedro da Redonda), Ponte do Por
to. Sta. Comba e San Pedro da 
Porta-Sobrado dos Monxes, na 
Coruña , Leiro , Mlfto , 
Mungueimes-Mulños en Ourense 

e Muras, Riotorto, Baleira e Pára
. mo en Lugo. · 

• 1 de xulio: ' deica o 6, festas do 
vran en 'Boiro (A Coruña). ·· 

• 2 de ·xulio: festa de San Xulián 
no cume do monte Aloia de Tui 
(Pont). Na Golada con Xogos po
pula-res, . e coa actuación das ban
das de Celanova e Lalfn, e a de 
Sta. Sabei en Outeiro de Rei, Lu
go. 

• 4 de xulio: a Nosa Sra. dos Re
medias, nos Pazos de Borb6n en 
Mo1co10 (Pontevedra). 

FEIRAS E MERCADOS 

Verne1, 30: A Baña e a Capela n'a 
CORUÑA; Monforte e a capital en 
LUGO; Lobeira, Córgomo e o Car
baliño en OURENSE; e a Estrada 
e As Neves en PONTEVEDRA. 

Sóbado, 1: As Pontes, Carnota, Be
tanzos, Portoson Noia e Sta. 
Camba na CORUNA; Monterroso, 
Baralla, Viveiro, Gontán e Muras 
en LUGO; Allariz, Entrimo e Póboa 
de Trives en OURENSE; e Porriño 
en PONTEVEDRA. 

Domingo, 2: Cambre, Serantes, 
Ares, Carral, Muros, Noia e Ne
greira na CORUÑA; Rábade, Lán
cara, Póboa do Brollón, Barrelros, 
Cervo, Viveiro, Villalba, A Ponte
nova, Castroverde e Vilameá en 

LUGO ; e lrixo e Beariz en OUREN-
SE. -

Luns, 3: Toques, Vilariaior, As Tra
vesas, Bembibre e Mazaricos na · 
éORUÑA; ·Becerreá en· LUGO; 
Barco de Valdeorras, Castro Cal
delas e Ver:ín en OURENSE e Cal
das de Reis, Lalín e Moaña en 
PONTEVEDRA. 

Martes, 4: Mugardos, Carral e Oro
so na CORUNA; Frio! e a capital 

- en LUGO; Maceda en OURENSE 
e Tui en PONTEVEDRA. 

Mércoles, 5: Valdoviño, Rianxo, Tei
. xeiro, Vilaserio na CORUNA: 

Chantada, Pedrafita, a do Monte, 
Castro, Guitiriz e Ribadeo ·en LU
GO; Cualedro e A Mezquita. en 
OURENSE e Ponte Caldelas en -
PONTEVEDRA. 

Xoves, 6: Oleiros, Cerdido e Senan
de na CORUÑA; Monforte, Sarria 
e Mondoñedo en LUGO; o Barco 
de Valdeorras en Ourense e Re
dondela e Silleda en PONTEVE
DRA. 

Pregamos 61 Atoclacl6n• cultu· 
ralt, as0claci6n1 de veclftot, clrcu• 
101 culturais, etc. nos comunlqu~ 
a programacl6n de actos cultural• 
e de todo tipo con quine•" dia• dt 
antelacl6n, co ouxeto de podtr 
dar cumprida lnformac16n. Moita• 
gracia1. 
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GUIEIRO 
O RECUNCHO DO lAMBON 

Si vosted~ leu ista sección 
'.can·do falamos -das . ºfilloas de 
. sarig~~~ · ~ . si .. 'npn é un dis~s 
pq:gó~s que- creen t9do .o que 
conta·n os xor_né;,!is, ·;seguro que_ 
non tirbu . co co.cbp, . e. 9 _gardou 
«PGr-se ascase»>; e~f.ix0 moi b~n, 
que 'M0n e~tán- 9s; tern.pqs pra. ti
~ªr ' as J ~o_\,lsas," e :nista sección, 
coas sobras sempre . artellamos; 
algún ·pLatiñ;o. C,ollá pois o p9r
co, gue imós facer a· Caldeirada. 

INGRE1DINTES E TREBE
LLOS: .UnhgJ ola d_e _barra, un fí
gado· d·e cochot os rjns do mes
mo porco ou dalg.ún -parente; un 
pouco de raxo; grasa de _porco, · 
·pemE;lfljO doce e pieante, sal, 
loureiro, cebolas, unha botella 
de 'viria branco, un pan de millo 

.. e un televisar en coar (potestati
vo; en certas zonas, imposible). 

XEITO DE COCIÑALO: En
chufe o televisar e póñase a mi
rar os mundiales, e-de paso, pra -
estar en ambiente, . pele un par 
de cebolas. Despois pícaos. Bo-
te na ola a•. grasc_i a derreter, 
cloure n·ela a cebol·a, e nise intre 
bote os cachiños de raxo, e ta
mén os rins (recoméndase que 
istes se limP.en moi ben, por 
aquelo de que non lle quede a 
«sustancia») . 

Cando xa estén fritidos, bóte
selle o fígado, o sal , 1mha folla 
de loureir:o, e unha cullerada pe
quena de pemento doce e outra 
do picante. Arremexa ben todo. 
Isto e o intre de coller o viño, 
botarlle ben poJ riba do guiso, e 
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aproveitar pra botar uns grolos; 
que sempre é un consolo co mal 
que van os mundiales. 

Cañdo o fígado esteña bran
do, pófÍase na ola unhas rodalas 
de pan de millo, ben molladas 

no prebe, e sírvase moi quente. 
(Nota: esta vez, imos ver si é 
máis listo, e non tira co que lle 
sobrou do cocl;io, que aínda o 
imos aproveitar). 

O PIPERETEIRO _ 
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CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

1 5 6 7 11 12 13 
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HORIZONTAIS: 1. - Modos, maneiras. Fendeduras, 
regandixas. 2. -Ouéimaste. Conózoo. 3. -Ao revés, en
tregue. Cheira. Por onde corre o sangue. 4.-Nome de 
muller. 5. -Conocido, apreciado. 6. -Frunces da roupa. 
r- Labre. Fai ruido o vento. O que pón o paxaro. 8. - Fo
lla cje papel. Pequeno de estatura. Detivera, inmovilizara. 

·,~medas, apartas. 

VERTICAIS: 1. -Agora mesmo. Consonante duas 
veces. 2.-Esistfa. Altar. 3.-Marchade. Botar gargalla
das. 4.-Poseede. Certo paxaro negro e branco. 5.-Ar- . 
tículo. 'Facer «uh». Artículo. 6. - Ventees, presintas. 
·7. - Monxe de ordes menores. 8. - Parte do corpo. 
9. -Esistes. Manca, produce dor. Artfculo. 1 O. - Cai ne-

. ve. Gana de durmir. 11.-0utro xeito de decir «dea». Te
-rra entre monta nas. 12. - Nome de muller. Ao revés, p'e
ríodo de tempo. 1 3. - Somente. Artículo. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 22: 

HORIZONTAIS: 1. - RAXEIRA. 2. - BEBE. DERA. 
3. - -PRA. 111. TEA. 4.-POUSAR. ORELLA. 5.- RUA. 
FARTO. OLA. 6. - 0TNU. SUA. ATOA. 7.-ADRO. A. 
FINS. 8.-0RDE. AIRE. 9. - 0ASARRA. 

ANUNCIOS 
'DE BALDE 

CARTAS 

Grupo de teatro en formación 
precisa obras, preferentemente en 
galego e nas que se trate o pro
blema colonial. Dirixirse a: Berta L. 
Albino Lomba, Rúa de Barcelo· 
na; 83 • 1 . 0 8, .Vigo. 

Desexo establecer correspon
dencia pra practicar o idioma. 
Carlo1 Cancelo. Avda. ·do Ex6rci
to, 31 - !J. ° C. A Corufta. -

lntercambeo pegatinas dE¡_ 
Galicia ¡:50( pêgatinas de Euskadi 
(sabor de todo de 0rga11izacións 
·patrióticas). Por- cada unha 
mandaréi polo men0s outra. 
M. Landerra Aguirre. 
Calzadas de·Mallona-9, 2-. 0 D. 
Bilbao (Bizk<iia). 

Prá realización da pelíct.l!a 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. Germón 
Alonso, 4-4. 0 .' Lugo. 

Coleccionista interesado en pe
gatinas do M N- PG tanto en Gali
cia coma na emigracion (de todas 
as épocas). Ap. 1031. SANTIA
GO. 

_ Venoo -cóbaias, a_ poder ser a 
avícolas e tendas de animais. Pre- -
cios a acordar. Preguntar por 
Xoan no tlf. 881202 de -Mar(n 
(Ponteved~a} . · 

SRA. D. ª ANGELINES 
SALGUEIRO, ALCALDESA 
DAS NOGAIS 

Sra. qlcaldesa, nada do . . que 
lle imos decir lle é desconocido, 
nin siquera é un problema que 
aparecese 0nte. Vostede conó
ceo coma nós, e- hai tempo que 
xa se vfa vir. 

O día no que vostede tomou 
posesión, xurou defender os in-- _ 
tereses dos' ~ciños/do ·Munici
pio. Non lle ·imos-lembrar agora 
as obrigas nfn as responsabili
dades dunha alca!Oesa. O que 
_queremos facerlle ter presente é 
que están en peligro os nosos 
medias de subsistencia ·e pro
-duccién: a agricultura_-e a gaA
deiría. 

A empresa «Ferrovial, S. A.» 
tenta instalar unha planta de 
aglomerado no término de -Fe
rreiras. A co.ntami.nad6n chega~ 
ranos ao travesó dõ ar que res
piramos, enchéndoo de sustan
cias tósicas. Estas sustancias, 
cando se enfría a columna do ar 
que as eleva, caen sobre dos 
campos,. sobre çia herba dos 
prados e as colleitas, e sobre 
das terras de labor dos labra
díos. Mistúranse coas augas e 
fan o seu consumo peligros9: 
son nocivas pra beber ou sim
plemente pra regadfo. 

Na sesión da Corporación 
Muni<?ipal do luns ·día 29 de 

maio, que se celebrou pra estu
dar a comenencia ou non de au
torizar a instalación da planta de 
aglomerado no pobo de Ferrei
ras, fomos testemuñas das suas 
'dúbidas e ambi.guedades en 
contraposición coa acti-tude-fi r
me e decidida dos concellais 
quen pediron que se fixera cons
tar na acta: «a nosa máis enérxi
ca repulsa á dita >instalación». 

Sabemos .que a .opinión ·dos 
concellais neste easo non · é 
máis que consultiva. A decisión 
está nas mans da Sra. alcaldesa. 

-Nós 19er.guntámonos: ¿ qué 
clase de compromisos pode ter 
a Sr,çi. alcaldesa cunha empresa 
privada, que ·a obrigan a vacilar 
cando tén que tomar unha deci
sión que, dunha banda, favorece 
os intereses económicos dunha 
sociedade anónima e, pola ou
tra, arruina aos labregos, ve
ciños do Município? 

Se esta empresa atendeu tan 
qesinteresadamente (?) as peti
ci9ns ~ue vostede como alcal
desa lles fixo . en favor -é un 
supoñer- ·dos -veciños, non 
creemos que agora esa mes(lla 
empresa -tan disç.iósta sempre 
a axudar a todos-'- a vaia obri
gar a non cumprir co-as suas 
obrigas diante do pobo. 

Sentimos moito que vostede 
se atope co dilema: empresa ou 
pobo. Cavile a quen se compro
meteu a servir. 

Esta actitude vacilante que 
puidemos apreciar en vostede, 
fainos dubidar de si temos alcal
desa. Agardabamos atopamos 
codo a codo con vestede na de
fensa dos nosos intereses. ¿ Tra
buc::ámonos? 

Saúdana. 
(firmcm 21 ·vedños e vaciñas 
de --Ferreira~) 

·Avilés 16/6/78 

'A '-NOSA TERRA (Sra. Direc
. tora -de): 

Hai-teropo _que veño seguin
do os- instiltos a Galicia e aos 
galegos q1:.1e fan os que escriben 
cartas antigalegas a «la Voz ·de 
Galícia». 

O denominador común des
tes mequetrefes é, asegún iles, 
ó pouco importante ·que resulta 
a nosa iingua, tachándoa de mi
noritaria e inculta. 

Eu coido que a nosa língua é 
algo moito importante. Xa escri
bín cartas a «La VoZ» e agora fá
goo eiquí para pedir solidarida
de aos que fan e len A NOSA 
TERRA. 

Todos istes antigalegos es
quencen a i mportancia do 
Galaico-Portugués e de que os 
Galegos nos podemos entender 
con 1 50 millqns de seres. 

Pero a min non me sorprende 
ren que os antigalegos se es
quezan desta, xa que a maioria 
dos que se denominan galeguis-

tas están encontra da realidade 
Luso-Galega. 

Asim pois, daran-me ã razón 
de que o milhor xeito de pe
charlhes a boca a· isses meque
trefes á unificando no pGsibel o 
galego e o portugués; e olho, 
non digo que de ·repente colla
·mos unha_ gramática portuguesa 
e nos esquezamos por completo 
do gale.go actual, iso xamais, 
pero o que eu quero dizir é que 
se no.galego escrito se usan IR
.MAO, e l·RMAN, non -vexo por 
q1:.1e non se · ha ·de usar IRMAO 
que é como escriben os portu
gueses. 

Outro erro histórico, coido 
-eu, foi o optar polas formas cas
telhanas de «Ll»-en vez de «LH» 
ou «fo> en vez 'de «N H». Foi un 
intento craro de iñorar da histe
ria e-a realidade, como se o feito 
de que galego fose idéntico ao 
portugués siñificase lmperíalis
mo por parte dos portugueses. 
¿Por qué? en tal caso sería ao 
contrario, xa que o galego foi o 
que baixou a' Portugal. 

Pido solidaridade aos que len 
e fan A NOSA TER RA para que 
loitemos, desde unha postura 
ou de outra, e fagámoslles pe
char a boca aos antigalegos. 

Atentamente, 

XOSE RAMON RODRlGUEZ · 
FERNANDEZ 
Avilés 



O Tarot é un estrano xogo de cartas-símbolo 
nas que están representados conceptos como a Fe
licidade, o Amor, a Dúblda, os Nemigos, á Pruden
cia, a Sabencia, o Trunfo, o Diñeiro, a Lua, o Sol. .. e 
asi deica vinteduas cartas que compoñen o que se 
chama a Arcana Maior, e cincuenta e seis que fan a 
Arnana Menor, correspondéndose cos paus de ou
ros, copas, bastos e espadas e simbolizando tamén 
catro estamentos sociais tradicionais: tendeiros, re
lixiosos, labregos e militares respectivamente. Estas 
láminas, con mínimas variantes -ouros por dia
mantes, bastos por tréboles, etc. - deron orixe a to
dos os xogos de azar conocidos. 

Sobre do berce de tales cartas lévanse escrito 
libros e máis libros que non abondan pra convencer. 
A versión máis fermosa das que conozo facilitouma 
Rablandany Kallardy, «o diamante», famoso cartista 
e xitano de Córdoba, quen ainda gardaba as tradi
cións e o idioma da sua etnia, o romano!, a lfngoa 
hoxendla máis pura e prósima do sánscrito. Asegu
rábame 11 que os xitanos eran unha tribu máis da ln
dia que se fora retirando cara o poñente perante as 
fnvasións e guerras con outras tribus do norde. Ao 
fin, emigra pra Europa seguindo dous camiños: por 
Bohemia e Centroeuropa, e por ExiptÓ e o norde da 
Africa, deica a Penínsu la Ibérica. Con eles veu ta- , 
mén o Tarot como práctica adeviñatoria. 

SI se tén en conta que os nomes son o mesmo 
t nto no Tarot coma no Axedrez - nos dous hai 
reis, raiñas, hai torres, hal cabalos-, e que ademáis 
a estructura do xogo é semellante: unha partida de 
axedrez ou de canas é unha batalla onde un dos 
clous tonta de ganar, é doado cavi lar que se os xo
gos son Iguais a orixe é a mesma, tal e como asegu
r b o mou amigo xitano, que, por riba, engadía: TA
ROT v n cJo sónscrito TARU, que significa «mazo de 
e 1rt S)>. 

A prlm ir s n ti las documentadas témolas do 
llíl 1 3 2 pén se que os xltanos entraron nà Pe
nln ula no sécu lo XI - cando un pintar de París, 
Grlngoneur, pintou tres mazos de tarots pra Carlos 
VI, e reclblu por esto 67 solas. Na Blblloteca Nacio
nal de Parls consérvanse afnda 17 cartas como cu
riosas miniaturas. pintadas en pans de ouro, sangue 
do dragón, polvo de cera, etc. No 141 5, o duque de 
Mllán, Vlscontl Sforza, pagará 1 :500 pezas de ouro 
por un só xogo de tarots, do que héli 26 cartas na 
Açad mia Carrara, en Bérgamo. Coa invención do 
grabado en madeira, no 1423, abarátase. e popularí
zase este xogo, e en ltalia chegan a se f¡Jcer tres va
riantes: o Tarochino, en Bolonia, 
72 cartas; o Minchiate, en 
Florencia, con 98, xa 
que tamén leva-

O TAROT 
MANUEL VAZQUEZ CAMINO 

ba os 12 signos do Zodiaco, · as 4 virtudes e os 4 
elementos, e o Tarot Filosófico, con figuras paga
nas, que Andrea Mantegna pintou pra Pío 11. Este úl
timo, copiado por Durero, daría orixe ao chàmado 
Tarot Gótico. · · 

Polo seu simbolismo e popularidade, o Tarot · 
considerouse xa de cedo como unha «m_ancia» máis; 
un xeito de adevinación. entendendo por tal fodo 
método que té~ por finalidade averiguar o pasado_ e 
tamén o presente oculto, esténdendose no eido das 
previsións qu~ van alén .do normalmente ·ace'ptado 
como posible, e conquerfndoo por medio de hJpe
restésias, de;dobl~mente ffsico.:.psíqúic'o, télepatía, 
infrapercepéións ·ou alucina~ións. · • · ": 

·ou intelectual) e á faciljdade pra conseguir os des
_deblâmentos e a liberación dos automatismos, con
vertfanos no nemigo número un da sociedade, dán
dose o ca~o máis que sosf)éitoso de que tales per
soas pe.rtenecesen ás clases populares e· qu~ servi-
sen de ví~1lmas propiciator¡'as dos poderosos.- Lem
bremos que nas ambne-stacións do rei Carl0s IL ((ef 
Embrujaélo)), queir:riáronse en Madrid ·300 persoas 
pra esco,nxurar a· lmpoteneia dô rei ... iPero·a pesar 
'dos pesar~s. non -se lle -ergueu, e ali acabaron ·os 

. Austrias ! 
_·Esta cáseque n'os levaria a falar da rêlación 

, maxia-tarot ou de dous asuntos que tamél) van 
s~mpre xuntos, eirexa-represión, perà merecen un
ha ollada àpãrte e máis fonda .. Ouéde pra o~tra oca-

• sión · e· d9' mái·s ~agÍir. ~ · · -
Si nos fixamos nas actitudes humanas diante Na adev(naéión·, arnais· de actuar o consultante 

como ~xente emisor e o tarot ~omo un símbolo abs- do Tarot, observàm-Ós duas posturas: os radicalmen-
tracto a interpretar, hai un adivino que n~n tén úni- • te materialistas e o~ infantilmente crédulos. -
camente ese papel pasivo que coidali)OS, P,Ois du- Pra os. primeiros, o' Tarot 'é .un xogo de cartas 
rante todo o acto vài actuando asegún certas teimas moi sinxelo, e~ triâdas, o'u seña construído matemá-
e ritos, que non son senón q'ue unhas rég'ras e cóçli- ticame~te e~ -bas~ 3. ' cÓ que se han sacar moitos 
gas lle van permitir liberar as ini~iativas ~ · àutoma- ·- - acertos a ràzón ·de ·que por cada tres cartas unha se-
tismos_ inconscentes dq seu_ pensamento respeeto rá un acérto, outra un _fré¿!caso e outra indife.r~nte . O 
do 'corisultante - que é do que· recibe todás ·as .in- · p~obclemã, en resum~. será un cálculo de posibilida-
fluencias e intencións- acadándose ao travesb ·da des. 
ob~ervación selectiva e por contà da s~a espet iencia Prá os beatos do Tardt, o quid está en escoller 
e perspicacig~ • ,.. unha determinada cartá e na interpretación ":((em-

0 feito. da penetración da conciencia humana preñada de misferio e visión do futuro -quê lle dea a 
no desoonocido d0 universo, fixo que S_e integrase satfia OU O adivinO)). · 

· ' · · · d'f · · · · Co"mpre tér, àe cÕnfa. que-a operación adivinato-ás mancias ou métodos adivinatonos nas 1 e~en~es 
relixións, agás no cris'tianismo·, quê so_Í)lentes as ria · tén eomo. finalic;iade: ao primeiro, ir delimitando 
aceptou na súa liturxia nun 'pri[Ícil?io,' e por forza, de·- os.terrpos da pr~gunta formulada, e despois, sacar o 
bido as raigañ.as que tiñan. Pero candó• se atopou rnásimo dos re~ultado-s pQsibles entre os probables. 
forte,· estructurado e oficializado, convertido na Así, durante' o corte das cartas, a elección das ma-
man dereita, do poder político, pasou a at~car ªs- sas e. os automatismos mapuais. que entón se de-
mancias, hipotecando . inclusive . unha inter\tención -sênrol·an·, ·son observádos polo adivino pra. estable-
demonfaca nelas, táctica que, valéndose do poder cer tin~·xogó de añaloxías co que .relacionar t_arot-
represivo dunha Eirexa totalitaria e inapelable, levou · · êon?ultante; e, aado o éaráct~r-abstracto das figuras 
á fogueira é! unha chea de personas cunha ~aracte- e máis a ambiguedade dõs térmfnos, términos que o 
rfstica común: unha mediunida maior do normql, ·. · consúltante tén · de aplicar por introversión, o seu 
consecuencia de certos estados fisiolóxicÇ>s tales . , problema obrígao a un auto-análisis, autonálisis que 
c0mo fraxllidade do sistema capilar, hiperlàsitude e o orixe de todas as conCIOs1(ms, acertos e solu-
dos ligamentos, hiperestesia epigástrica, _alteracióñs - cións do problema que vai consultar. Sin ter de con-
da función ~specuíar, que unidãs a_ problemas psí- - .~ ta, por outra banda, as condicións paranormais e te
quicos (mitomanla, insati~facción sexual. afectiva lepátiêas do adivino. Pero sempre, sempre, a solu-

ción a calquer pr:oblema consu ltado reside nun mes
mo,_ anque' n~é-esite. axl:ldª pra v~la. Non está nunha 
·énsalad·a de cartas-símbolo que, ao máis que poáen 

- • chegar, é Ser~n . un espello. no~o estado, 
- e frente a çuias «yisións» non 

- .' tácemos senón interpretar 
· subx.etivamente os feitos 

futuros ~ 

• 
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