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POLAS RUTAS DA NOSA TERRA

San Ciprián

Dos~ier contra do càciqui$mo
Nun dossier que veñen de elaborar as Asociacións de Veciños
de Lieiro e San Ciprián, póñense
sobor da mesa problemas coma o
da contaminación das augas e da
praia, o duns terreo!? ocupados,

etc., con vistas a tomar unha actitude cara a sua solución.

Québec
reaffrmase
O Goberno do Ouébec vén
de adoptar un fato de medidas
políticas e culturais entre as
que figura a oficialización do
francés como único idioma.
Páxina 14

Páxina 5

Países Cataláns

Escomenza
a nacer
o Estatut

Convocados os senadores e
diputados cataláns polos par. tidos con vistas á elaboración
do Estatuto de Autonomfa, éstes coidaranse moito de non
lle chamar a esta xuntanza
Asamblea de Parlamentarias
por medo a que Tarradellas se
cabree.
Péxina 13

O .confuso día do Estat~to
Cunha cat!va asistencia de público, celebrouse en Vigo a chamada «Festa Popular do Estatuto», convocada pola UCD, PCG e

PPG, co apoio do Axuntamento
vigués, pra festexar o cabodano
do plebiscito estatutario do 36.
Páxina 3

en poleiro alleo
ACADEMICOS
DA ACADEMIA
«la Voz de Gal/cia» do domingo 2 de xunio publica un artf culo titulado «las dos Españas
de Rosa/la de Castro» e firmado
por Manuel Marf n Campos da
A~al Academia de Córdoba, que
constitúe unha ve¡dadeira xoia
do despiste literarlo e da terxi ~
versación polftica:
«Rosa/la de Castro soñaba,
con dulce sueño de mujer enamorada, con una España donde
ningún hombre tuviera que
abandonar su hogar para encontrar el sustento de cada dia. Rosa/la de Castro soñaba con unfJ
España futura donde la esp/na
de la emigración dejara de punzar en /as manas de lfJ sensibilidad de los españoles.
Cuando Rosa/la de Castro
repetia candorosa, como mujer
enamorada, en sus versps:
Castellanos de Castilla
tratade ben aos gQlegos;
parece que quiere decir: españoles ·tratarse como hermanos que vendrá, en. un dia anelado en el futuro, la España que
yo sueño donde la emigración
será sola una página de un pasBdo decapitado en el patíbulo
del olvido.
A través de este desarrollo
h!stôrloo de un fragmento de la
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vida y del tíempo de Rosa/le de
Castro resulta fácil encontrar las
dos Españas de Rosa/la; la España que soñó cuando tallaba
sus fragantes versos y la España
dolorida y angustiada, que conoció cuando recorria los campos de Padrón y las tierras de
Santiago de Compostela».

Rosalfa tamén dixo no mesmo poema:
<fCastellanos de Casti/la;
castellanos que aborreso;
antes os galegos morran;
que irvos a p~dir sustento».

Pro sin dúbida o crftico literario consrderou estas verbas
indignas do «doce sono e o
condor da muller namorada».
O que pare.ce claro é que. RosaJfa non dixo o que o crfti co df
que qverfa decir, e mesmo semeUa que o autor deste artfcvlo confu-nde. a $Ua poesfa
cun discurso de Franco. Porque
eso de españolas, «tratarqs
como hermanos... ». En fin,
que pra outra v,ez noa s~ poña
vostede no seu lugar, que e.sq
somente resulta coas lavadoras da televisión.
.

O ANXO ESTERMINADQR
~El Correo Gal/ego» do mar.tes dia 4, insett-a na sua última
páxina unha nota informativa
sabor dunha manifestación en
Hollywood:
<fMás de dos mil gays - homosexuales y seguidores y
amigos, pa~ticiparon en una
marcha por esta ciudad, celebrando la novena cita anual. los
manit'estantes, con c!erfa emoción, inundaron las calles con
gritas reivindicativos. la especie, desgraciadamente, no se
extingue. Es más, creemos que
en la fotografia no estaban todos los que son, aunque eran todos los que estaban».

Esta espede de capadores e
verdugos, cando ~e atopan
cu_nha re.a lidade que non l'les
gosta, a~ubfan coma cobras.
Velahf a sua imp.otencia.

«C'EST MAG.Nf F-IQUE_
En «la Voz de Galicia», do sábado 1 de xulio, relátai:lse os pqr:mer:iores do via)(e de Giscard
D ' Est~ing : «El pr.es/dente de
Francia, que ven/a acompañado
de su lJ$p.Qsa, af llegar a la p/azÇJ
del Obradoiro, dirigió ~u mirada
a la ba.sífica compo:¡t~lana Y, a
los demás monumef,ltos <J.e la
mencionada plazá y dijà er.; .ven
alta: ¡esto es magnlficol.
É c:;fe agradecer, o x~sto do

Pr:esident.e Gíscf;lrd, q:Ue vé·n ó
No$a Ter.ra sin os bombardeiros que tén por ce>~tume mand.a r no$ derradeiros tem~os a
Repúbli~a france~(J aos pafses
que non estón idispostos a dei-

En certos periódicos siguen
refuxi6ndose esa morea de
anxos esterminadores, machos e castizos, que hastr.a se
atreven a falar de estinci6ns.

xarse zugar o ·sangue polo impe.riaJismo. Porque cando don
Valéry decida visitar o Sahara
ou o Tchad non vai atopar nin
siquera unha casoupa de pé
pra recrear as suas afici6ns de
«voyeur» ao mais alto nivel.
Non podemos menos de sentimos satisfei1os coa deferenci.a do mons¡eu.r, que por esta
vez nos deixou en pé a catedral e hastra fixo comentarios ·
eloxiosos da mesma, e tamén
coa marcha do tlustre maiordomo do Pentógono. Pois en
Galicia non son ben recibidos
os invasores.

CUESTION
DE ESPRITO
En <<-La V.az de Galicia», do 2,
de ' x.ulio, E. Vida! Abascal escri Qe tm artícufo encol da situactón
universitari-a en Galicia, do. q,ue
reproducirnos uns párrafos: ~Es
paña vive -uné! etapa· de expansión universitar/a asombrosa,
menos en Galicia.. Mientras
.león consigue .una Universi.dad,
estanda, rode.ada. de provinçias
cqn universidad, Qé!llcia no consigUf! la secclqn de Flsicas ·comp./e~a, o la sección çle Geo/ógic.as, ni graAdes ciudades, como
'=-a. Coru.ña o Vigo, contando "con
uno,s cuatrqcientos mil habitantes con SU$. alrededores, consiguen utJa sola-facu/tad universit aria. ¿De quién es la culpa?' Sín
dtJda de G alicia misma, de los
gal/egos con sus pugnas localistas mezquinas .. .»
<fla escue/a de /r¡genif!.t:OS
Agrónomos y cQn e/la la. Universidad Politécnica de la Coruña,
la se.cción de GeÓlógicàs, escue/a de lngenieros de Telecom.u nir
cación, que facilitar/a la. implantación de industrias. la segunda
facu/t-ad de Medicina en Vigo o
en la Coruña. Creación de facultades universitarias en las distintas provincias ga!legas, como
la Facultad de Ciencias Marinas
o la Facu/tad de Veterinarià».
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<rSI no se aprovechan estas
momentos de creación- de centros superiores se retrasar/a la
situación de Galicia para muchas décadas.)).
<fGalicia, pebre, vencida, ma/pocada por falta de esplritu y de
altura de miras, por discusiones
foca/istas: dejará pasar el tren
del progreso quedándose en tie_
rra )).

Compartimos co profesor
Vidal Abascal a critica situación da Univer:sidâde en Gali-·
cia, ben patente pola falla de
Facultades e de especialidade~ imprescindibles pra o desernolo do pais como son a de
Ciencias Mariñas e Veterinaria; falla tanto máis paradóxica ca,nto que o sector pesqueir-o e o agrario teñen unha importando d.e cisiva n.a nqsa
naci6n. Pro de ahf a decit que
a culp,a a te.mos os galegos
c~as discusións, localistas emezqu.inas... ¿Noo s~r:ón as.
institucjóns educath«as (.?) da
Administración española as
r.esponsables dest~ polfti-ca
JllinisteriaL antigalega'?
O fq.c;er: unha Uoiversidadé.
Galega e Popular non pare.ce
unha cyest>i6n espirituql, senón qe facemos cargo de algo
que é- no.so e qu,e polo de--agota está nos mans dun Ministerió aHeo, ignorante e hos-tit
fr:ente aos problemas do ensino en Gaticia.
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· Tras <;ia campaña .realizaçta polos
empregados do Axuntamento coloqando
cartele.s e pancartas, e a grande
difusión dada pola maiorfa dos medies
de comunicación, a Festa Pop~lar
_ do Estatuto, organizada por UCD,
PCG e PPG e que,. a_poiaro':' entre outros,
CC.00., PTG, etc., pra festexar o cabodano
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de plebiscito, quedou moi
deslucida ao fallar ã asistencia
de público, xa que serfan ao
redor de 2.500 as persoas que asistiron
ao mitin •. acto político central
d_o âía, e no que se , reflexou a confusión
e contradiccións !atentes
neste ~8 de ·xunio.
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Se êadra, os vigueses non entenderon ·o por qué, unha data que
pasara prácticamente inadvertida
o anó -pasado se presentaba agô
ra com'à · cumio das~ reivinrnca-'
Çións gàl·éguistas, e de seguro ta:mén influíron os continuos 'ovatofês, qué niñguén sabe porqué·, -fan
áa concésión por parte do- Goberno ·espai"lbl dos diferentes pasos
p~e.:áutonómié:os . yn . rosari9 de
idas vidas·que no'n teñen nin éànin resultado práctico. Ao que
comprirí·a" engadir a espantada dõ·
.PSOÉ/ que solprendentemente re~eitou participar nó· festexo por
querér..estar «unidos pro nón re.voltos» ·éós caciques, ou mesmo a·
éipnf'radiétoria entrevista na que
o~ represêntantes de UCD Rivás
Fontán e José M.ª 'Pernas, decían
un tras doutro, ser «Galego de
sempr~, de Sempre en Ga1iza» o
primeito, _que insistía na necesida.:
de de ctarificar esacta.mente ao
pobo o por qué o Estatuto recollfa
todos os ànceios de libertada de
@alicia, namentras que o seguñ:
.do, máis homilde, reconoc{a «que
no ten.go tradición galleg1:1ista, en- "'l'
-tíendo al Estatúto cótnó solución :j
futuro, también p~ra' Êspañ·a la ~
vertebraciÓn del estado en regio- Q:
·nalidades, dentro de las _cuales, õ,
; Galicia pósee singularidad tilstóri- ~
ca y personalidad regional».
"::(
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ALGUEN DIXO QUE ERAN 25.000 PERO AS 8 DA TARDE, DESPOIS DUNHA HORA DE MITIN, ESTO ERA A «FESTA DO ESTATUTO»

-PRA EMPEZAR: ASCON
Por si algo qwedaba que non
fora confuso, antes de comehzar o
mit.in, un membro qo comité de
Ascón pediu solidaridade cos traballadores e critico-u durarñer:itê
ao PCG e UCD e a postura de ambos no conflicto, ~endo interrumpido varias veç:es po.los aplausos
do público, aplausos que tamén
interrumpiron o discurs.o de Xaime Illa Couto (PPG), sobor de todo cando fada referencia, s'audoso, aos seus tempos mozos nos
qu.e, asegún . el, berraba- pra que
Galicia fora independente.
As referer:icias ao Partid9 ~al~
guista foron constantes nos tres

oradores, así como as do 4 do nadal e 25 de xulio, dia Nacional de
Galicia ou día de Galicia, asegún o
Sr. Rivas Fontán, si ben esta última r'eferencia ao • Día da Patria
era , por suposto, en futuro, xa que
outra das novedades que nos
traerá este vran é a atención que
por primeira vez dedicarán a UCD
e pCG a ese día.

OS EMPREGADOS MUNICIPAIS FORON ÉNCARGADOS DE COLOCAR AS PANCART AS
PERO EN CASTRELOS NON HOUBO UNHA FESTA.

Tamén de destacar é a insistencia de Santiago Alvarez en solicitar o voto afirmativo pra o referéndum da Constitución , que asegurou ·será «un traje que se puedan poner todos- los españoles».

C_~DRO BRANCO

CADRO NEGRO

A pesares das ·duas ameazas
de bomba no festival de San
Mamés celebrando o «Bai Euskarai» ~abert.zale), o pobo desafiou o medo, posto ~n pé,
cantando o «Euzko gudariak».

O Sr. Julio Ribadumia, de
«Construcciones Alvarez y Ribeiro» de Cambados, por maltratar e pegar aos seus traballadores.
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Vigo

[

O mitin sindical

A~

•

GUIUERMO P. l.

pola_defensa do decreto de acción
sindical na empresa.

Coa asistencia dun milleiro de persoas, tivo
lugar o pasado sábado no Pabellón de Deportes
de Vigo un mitin sindical organizado poias seccións
sindicais de Citroen das centrales
CC.00., UGT, USO, CSUT e ING
e financiado co fondo
dos traballadores da empresa, engrosada
pola pasada amnistía laboral. Asegún nos dixeron
traballadores da Citroen, topábase presente
un esperto da empresa en temas sindicales, vido
de Francia, especializado en
sementar amarelismo e discordia nas f.actorias
desta multinacional.
Abriu o acto o abagado laborali sta Sr. Randulfe, que denu~ciou
o apoio que prestan as patronais e
a UCD aos chamados sindicatos
amarelos, pronunciándose pola
unidade como único vieiro pra aillar e destruir iste cancro sindical.

A FALSA UNIDADE
Guillermo Fontán, da U.S.O.,
relacionou
a implantación do
amarelismo coa ofensiva da burguesfa no eido sindical contra o
desenrolo do sindicalismo de clase nos palses capltallstas. Criticou
duramente o Pacto da Moncloa e
ás centrales que nel participaron,
identifi cando o pactlsmo co burocratlsmo sindi cal que tenta eliminar
asembleas e o slndlcalis-

mo de base, elaborando e firmando convenios ás costas dos traballadores. Criticou, asemade, a falsa
«unidade sindica l» que se tenta levar adiante a partir das centrales
hoxe hexemónicas, aillando e destruindo ás restantes. lsta longa
denuncia arrincou aplausos do
público, mentras na mesa sementes ap laudia o representante do
SOG (ING).

O OUTRO

«AMARELISMO»
Falou despois Manual Mera, do
SOG (ING), que enmarcou o problema de Citroen no contesto colonial galego, pronunc iándose po-

Ao representante da UGT reci.biuselle con algún pitido inicial
por parte dalgúns dos presente$.
Centrou a intervención na «estabi lización da democracia» e na demoqatización das empresas, e en
favor da unidade de acción sindi- ~
cal.

la unidade obreira dende a óptica
da a.utoorganización das cláses
traballadoras galegas e cara a formación do sindicato único e galego. Atacou fortemente ás centrales pactistas e burocráticas, ás
que acusou de colaboración coa
patronal e o goberno, asumindo o
papel do amarelismo alí onde fste
non tén implantación. A furibunda
denuncia que fixo do sindicalismo
conciliador e pactista que están a
facer estas centrales, arr-incou fortes aplausos do público en catro
ocasións. Referf ndose ao decreto
de relacións laborai;:; n~s empresas, dixd que iste está a ser E!labo-

râdo P,olo •goberno do capital coa
participación das centrales pactistas traidoras aos intereses da clase: traballadora galega.

«CALLEJON SIN
SAUDA»
CONTESTADO
Os restantes ·sindicalistas fixeron a sua esposfción en español.
Así, Muzurábal, da CSUT, referiuse ao contrai flsico e psicolóxico
que ~s multinacionais exercen sabor, dos traballadores, pronunciándose en favor da unidade de
acción contra do -amarelismo e

Por último, Julián Ariza, da
executiva estatal de CC.00. revelouse sen dúbida como un gran
orador. Fixo unha habiiidosa defensa do sindicalismo da sua central, sen facer r~ferençia ao Pacto
da Moncloa . Criticou duramente
ás centrales que «pidan más de lo
que en estas momentos se puede
conseguir, !levando a los trabajç¡dores a un cal lejón sin saiida»
acusando a ista actitude de amarelista e favorecedora da patwna l
e da dereita. Isto · motivou que
parte do público, antre Ós que había traba ll adores de ASCON, s_e
puxeran de pé con pitidos e berros
de «vendidos», «traidores» e al gúns outros relacionados, máis
ben , coa familia do orador. Denantes gue o Sr. Ari~a rematas.e, o
representante dd ING marchou da
mesa.
_ Fi xo tamén fincapé na relación
de forzas 'no parlamento, desfavorable aos «diputados Óbreiros»,
chamàndo á loita por arrincar unh~ lei de acción sindical na empresa o rn_áis progresis~a posible._
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San Ciprián

Dossier contra do caciquismo crónica politica
As Asociacións de Veciños de Lieiro e -San
Ciprián veñen de elaborar un dossier con
todos os problema$ que a peníns_ula, hoxe
transformada totalménte, tén plantexados
neste intre. Caciquismo empresariat, unha .
corrupción municipal semiencuberta e a
recén estrenada contaminación das praias .
plantéxa_nse agora nun intento de resolución
polos propios veciños.
SAN CIPRIAN:
«PENINSULA
DE LA PAZ»

UN DOSSIER
QU;: ·TIVO CONTESTACION

Estas duas asociacións elaboO slogan que calificaba a este
raron un dossier con todos os propobo costeiro lugués como unha
blemas que, asegún os veciños,
«península de la paw nos anos tén hoxe o_pobo. Vexamos un dos
aqueles nos que o turismo tiña almáis impÕrtàntes: traguida de
gunha importancia, xa non tén
augas. Din os veciños - e nós
senso. H·oxe, San Ciprián está topuidemos comprobalo- que a
talmente transformado, e o seu
auga do abastecemento público
ambiente de tranquilidade trocouchega últimamente dunha coar
se polo de Ufl pobo cun barullo oscura «achocolatada», debido a
particular propio do antigo · «Far
que sal mesmamente do embalse
West» americáno en pleno 'apoxeã
de Río Cobo que constrúe a Emmineíro. Xente estrana, centos de
presa Agromán , sin autorización
homes procedentes de calquer
municipal - todo hai que deci punto do Estado, obreiros espelo - , prá Alúmina-Aluminio. A aucializados, especuladores auténtiga chega , pois, aos veciños, con
cos con carteira negra de executiesa coor, chea de aceites e grasas
vo, emigrantes de países africaque a fai inservible pra o consunos, · van e veñen polas desfeita s
mo. Recollidas unhas mostras pra
ruas de San Ciprián, cada un ao
analizar, entregáronselle ao Alcalseu , con presa ... A península da
de, médico de profesión, que afnpaz morreu, agora medran sobor
da hoxe non deu públicamente os
das suas cinzas complicàdas arresultados. lnda máis, na contesqu'itecturas, chemineas xigantes
tación que se da ao Dossier m_anpresaxio dunha contaminaçió~
dado polos veciños ao Gobdrnaque xa c_h.egou, sucursais banca - -dor Civil , e que, asegún a opinión
rias curiosamente estaQ.!ecidas na
dos veciños a fixo o propio Alcalmesma rua, mesmamente pegade sin contar coa Corporación
das unhas ás outras como proba Municipal, dise testualmente «No
evidente de que o capital está
es cierto que habitualmente las
aquí máis unido ca nunca. E o raaguas pa-ra abastecimiento de
dio de acción de todo este monta- •san Ciprián discurran con urT caxe cubre varias kilómetros, estenlor crema oscuro ni vayan contadendo os seus tentáculos deica
minadas de aceites lubricantes ... ».
Foz e Viveiro, vilas que sofren unPro o certo é que ninguén pode
ha notable transformación, onde
beber a auga da traguida pola
agora o vehfculo familiar é -xa o . cantidade grandísima - de cloro
Land Rover, con rótulos que reque lle _meten. Perante todo esto,
matan en S. A. e a barra americaos veciños propoñen que a auga
na introducida no mesmo corazón
da sua traguida se recolla nun
de Viveiro, con zona propia onde
punto máis arriba do embalse e
xa funcionan 3 ou 4 e onde ao paque seña totalmente independenrecer, aínda v~n abrir máis ... Pero
te da traguida industrial da Alúmi·non imos hoxe falar de todo este
na. Na reunión, onde se leu o incambeo, porque é, como se deu, . forme mandado polo Gobernador
etc. ,· etc. Hoxe ímoslles contar as
Civil , erguéronse os berros dos
grandísimas cacicadas que se esveciños: «O escrito é un verdatán dando no mesmo San Ciprián,
deiro insulto ao pobo», «A ese
cacicadas que teñen nome e que
señor parouselle o rel6 hai 40
foron as protagonistàs dunha xunanos», «Si os botóramos pra fota de veciños que tivo lugar na esra do Axuntamento a paus,
cola vella -do pobo organizada por
amañá base todo». «O oficio do ·
duas Asociacións de Veciños; a
Gobernador e coller os papeles
de · Lieiro e a .de San Ciprián.
e tiralos na cesta, o do Alcalde é
SAN CIRPIAN ANOS ATRAS: O CIRCULO PECHA A PARTE OE PRAIA OCUPADA

chupar máis». «Que dimitan os
concellais tamén. Van bós de
roubar». Os veciños están cansos de aturar tanta caci:cada .•
Teñen pensado falar coa Alúmina
antes de que Agromán remate a
presa e a entregue. Opinan que os
cartos dos fi_ltros e demais sistemas débense inyertir en traguer a
aug_
a ·dun punto do rfo máis arriba
da presa . Si non se lles fai caso.
tornarán as medidas de forza que
coide.n oportunas.

A PRAIA CONTAMINADA
Outro dos ·problemas que os
vepiños espuxaron neste Dossier
é o do alcantarillado. O aumento
do númern_ de vivendas motiva
q_ue a grande maioria delas non
teñen uns desaugues _axeitados,
verquendo . todo no mar, casi na
praia, e provocando a lóxica contaminación . Esto nono tén _
en conta o Axuntamento, que dá mostras dun abandono total dos intereses do pobó de San Ciprián .
Ademais, en San Ciprián o alumado público nalgunhas zonas, anque esiste, non funciona, o servi cio de Limpeza dispón de un ca mión que está nun estado ruinoso
.e que «mancha máis que limpa»,
as. aceiras non esisten e a xente
camiña polo medio do tráfico coñ
todos os peligros que esta . leva
cons'igo.

TAMEN TERREOS
ROUBADOS .. .
Fálase en San Ciprián dun con ~
cella!, propietario dunha fábrica
de madeiras, que «rellenando, re
llenando» conseguiu roubar media
praia ao pobo. Esto é doadamente
demostrable. Esisten fotografías
de hai uns anos - que os propios veciños nos facilitaron - que indi- ·
can hastra onde chegaba a fábrica
e hastra . onde era praia. Pero,
pouco e pouco, primeiro con aserrín , depsois con terra , consegufronse uns terreos que son a todas
luces ilegais. Esto, din os veciños,
non é máis que outra cacicada
que demostra o estado de abandono a que nos tén sometidos unha corporación mun icipal que non
nos representa.
Así as cousas, ambalasduas
asociacións pensan que non hai
outra solución que a dé unirse todos nunha loita común contra do
caciquismo pra rematar con toaos
os problemas. Ao respecto, é de
destacar unha nota aparecida nos
perióâicos hai uns dfas, e que, firmada pol.Gi AN-PG de San Ciprián ,
esplicábase no mesmo senso.

Por si non ·chegara co apoio espreso ó alternat iva
preauton6mica, mesmo tal e como se concreta en Galicia ,
por parte da esquerda sucursalista no noso pafs e dalgún
partido formalmente galego, a Xunta estó a recibir, con
pretestos protocolarios, a adhesión «entusiasta» dos aparentemente ofendidos polo trato que ésta recibe, nada
respetuoso, por parte de organismos gubernativos españoles, entre os cales tamén fig ura, por' suposto , a propia Xunta.

AS CARTAS REXIONALISTAS
Este patriótico fervor protocolario, de ser sinceiro . era
millor que o utilizaran pra defender máis consecuentemente
os dereitos do noso pobo, en absoluto recollidos na alternativa preautonómica , esmagados unha e mil veces, co beneplácito «rea lista» dos que agora manteñen actitudes tan teatrais.
Postos a ser mal pensados, pensamos que os rexlonalistas
están a xogar a sua carta en profundidade e xa non lles queda
máis remedio que os xestos histéricos con vistas a lexitima r
con apariencias o que a realidade cotiá se en carga de desenmascarar día t ras día. Non sabíamos que houber tantas
«Agustinas de Aragón» no noso país .. .

MANIPULACION PSICOLOXICA
DOS TRABALLADORES
Outro dos métodos que, nun sistema denominado democrático como o español, se empregan pra escurecer as verda deiras causas dos problemas e pra conseguir posicións man sas e «realistas» nos traballadores, é o de xogar coa man ipulación psicolóxica dos mesmos, que tan eficazmente están
· dispostos a servir a maior parte dos medias de comunica ción , as centrales sindicales paotistas e comprometidas políticamente co Goberno, como corresponde as alternativas dos
partidos que teñen detrás.
Na crisis que está aqueixando á industria naval e concre tamente á empresa Astano e á Baz;án , no Ferrol , estase a dar
toda unha esperimentación nova en Galicia , contando .con
que é unha das zonas na que a implantación do espariolismo
de esq uerdas é he,:emónica.

REGULACIONS «NEGOCIADAS»
Esiste un pacto, nada secreto senón público , entre a
JCD , 0 PSOE, o PC e AP , seguido polas centrales sindicales
de ~mbito estatal. pra «amañarn a crisis do sector naval a nível local, facendo na práctica que os traballadores acepten as
regulacións de plantillas, uns cursiños de formación profesional que non van servir pra colocarse en ningures, e comprometerse dalgunha maneira nos proiectos paternais e gubernativos, no nome da coxestión obreira.
. A manipu lación é tal que se recurre , por parte dos propios interesados na maniobra, a decir que van ser de 6.000 a
7 .000 traballadores os afectados pra quê, despois, poidan
é~tes aceptar as regulacións, ao fin e ao cabo en número menor inda que importante, coma se fora unha victoria da negociación. Ou seña, a filosofia de «vale máis algo que nada».
Neste entramado ocupa un papel fundamental a denominada
Lei de Acción Sindical na Empresa, proposta de compromiso
obreiro coa economía capitalista e, no caso galego, do capi talismo colonial. Os propios traballadores estudian o espedente de emprego pra compr'ometerse na regulación , sin alternativas globa1s nin garantia de posto de traballo na Terra.

À LEI ANTl-TERRORIST A
Como non podia ser menos, e por vra de apremio e urxencia, pra non estar neste terreo por embaixo da Europa democrática . o Goberno vén de promulgar unha lei anti-terro rista que os parlamentarias consideraron tamén nece_saria
pra estabilizar a democracia. Concédenselle maiores poderes
dos que xa tén ao Executivo na sua vertente policial, de tal
maneira que os dereitos democráticos mínimos quedan en
entredito e a mercede da autoridade competente que necesi te violalos. N·aturalmente, pódense violar respecto de calquer
persoaxe. organización ou institución molesta, porque o concepto de terrorismo é tan amplio que, dende determinadas
ópticas. pode aplicarse indiscriminadamente contra todos os
que esteñan de verdade contra do sistema . Esperemos que a
lei anti-terrorista leve implícita a persecución por parte das
autoridades francesas dos asasinos da muller de Etxabe co
mesmo cela con que persigue aos refuxiados vascos.
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Centulle (Chant ada):

• MANOEL VAZQUEZ

Antón, Manoel, Xosé ... Do Campo do Río, os
«campaneiros» de Arcos da Condesa son artesanos do
lume e o bronce por tradición familiar,
os únicos e quén sabe se os últimos.
Orgullosos das suas campás, «non as
hai que toquen mi llor que as nosas», non queren,
coma ta ntos, que os seus
fillos adeprendan o oficio.

o

Foro n once irmáns e t odos
adeprenderon o oficio. Agora somente un, dos seis que quedan,
se adica de cheo ás ca m pás; (<OS
outros deixan o traballo da t-erra
pra botar unha man cando fai fa lla».

o

<(

~ FUNDIR UNHA CAMPÁ

a:

<(

Perto de Chantada, en Centull e, ergueuselle unha
eirexa á Virxe de Fátima e, a moi
'
poucos metros, o Ce nt ro «Ntra. Sra. de Fá~ima »
da Asociación Naciona l de Inválidos Civiles
(ANIC). Hoxe, a eirexa está aberta ao culto de
cando en cando. Pola contra, o centro
educativo que quixo ser pra
minusválidos está sin rematar.
racia e marchei no ano 69». No
Arr clor do C ntro Ntra. Sra. de

A Ir xa con truiu por iniclativ d D. t:millo ryré, crego que
conta hoxe con 72 anos e que,
como nos d ol 0 seu irmán Xullo,
«el nde que estivo en Portugal
empre tivo m ita 1/u ión por facer un santuario a I». O mesmo
don Xulio Eyré, que foi delegado
provincial de AN IC entre os anos
64 e 69, aportaba certos dates
encol do Santuario de Fát'ma e do
Centro pra os minusválidos: <<Están
feitos sobor dos terreos que foron
en tempos un castro celt~ Precisamente apareceron nel cousas
moi curiosas. Eu coido que do primitivo «Centuriae» derivou o actual nome de Centulle. Estes terreos eran propiedade con
xunta do meu irmán crego e a nosa nai».
Na bisbarra de Chantada, conóceselle ao crego don Emtlio Eyré
como o cura de Fátima. Seu irmán quítalie ferro á cuestión e dinos sorrindo: ((e logo qué iba facer... ¿salas de festas?». E sigue,
«coido que cos auspicias do Instituto de Cultura Hispánica, meu irmán botaba grandes tempadas
en Portugal. E eu penso que a raiz
destes viaxes naceu/le esa devoción pola virxe de Fátima e a gana
de facer o Santuario».
Seda o Ministerio de Gobernación o que daria o capital pra levar
adiante a obra. Ao mesmo tempo,
a ONCE (Organización Nacional
de Ciegos de España) prestarfalles
cartos á ANIC. O por qué do
abandono das obras ben puido ser
por falla de axuda estatal. O Sr.
Eyré afirmaba que el dimitira da
Delegación Provincial da ANIC
«por falla de recursos estatais.
Canseime da lentitude da buro-

tocan t ao costo das obras re ali¿ ela , parece non haber · aco rdo.
~ lt, s por varias contratas - mel lle , lbañilerfa e calefacción c·1 l un dá a cifra que ll e pa rece.
(<Ramón González di que o que se
leva feito costou 4 7 millóns, pro
eu digo que pasou dos cen». E a
opinión de Xulio Eyré, que afir m a~
ba logo que <darian falla uns 40 ou
50 millóns de pesetas>> pra rematala. Cifra un pouco máis reducida
- 30 ou 40 millóns - chegaria
en opinión do actual delegado
provincial do SEREM.
E a triste historia dun centro,
asegún algúns secuestrado á espreita da decisión da Admin istración . E hai 13 mil minusválidos en
toda Galicia, cinco mil dos cales
están en edade escolar. E esta situación do centro de Centulle, as
declaracións do Ministro de Sanidade na sua visita a Lugo e a convocatoria de becas pra o centro
no SOE do pasado 1O de febreiro,
poderían facemos pensa r que o
Goberno Español xoga ás ino centadas cos minusválidos ·ga legos.
O ministro de San idade falara
daquela que tiña conocemento do
centro. ((Voy a ver/o -dixo-.
Os daré mi opinión después de
ver/o». Logo faría algúns comentarios encol dos cartos, do mal
momento, a crisis, que parece q ue
está servindo pra xustifica r cousa s
de máis. ¿ Oué o ministro ceca is
non está informado? Non, non é
eso. El mesmo decfa que <rsl, me
infarman pero no hay ministro
con la capacidad de slntesis suficiente como para saber la urgencia e inmediatez de los problemas ... ».
E un remata preguntándose
pra qué van servir as becas, pra
onde van ser, se o centro-escola
<(Ntra. Sra. de Fátima» de Centulle
sigue a ser unha obra en construcción non se sabe por canto
tempo. Un centro polo que agardan 5 mil minusváliclos.

A NOSA TERIA

Os campanei·ros
de Arcos da Condesa

Escola
de minusválidos
abandonada

• PACO ARRIZA DO. LUGO

6/

Fan primeiro dous moldes, un

pra o inte rior é out ro pra fora, de
barra. Se a campá_ é pequecha,
colocarase nun eixo horizonta l onde irá da ndo vol tas hastra que tome a forma da p lantilla. En troques, se a campá é gran de, de eirexa, colócase a m asa de barra fi , xa e a elaboració fl da camp á s~ré
vertiça l, xirando arredor dela a
pl ant illa. Nos dous ca sos, · entre
moldes e bronce levar.á unha capa
de sebo pra que non se pegue.

O bron ce é f undido - 6 horas
leva rá a opera ción - polos prop ios campanei ros a partir dunha
m istura de cobre e estano a un
7 5 e 2 5 por cen respectivamente.
Precisam ente na mistura e na calidade do m aterial está a cienci a
do son da ca m pá. «Chegaron a
cobramos o estano a 300 pesetas
o kile e inda por riba, tragufa
·chumbo ...» E eso, din os cempaneiros, quítalle sonorid ade porque
pinga polo medio da f undic ión.
«Tamén é · importante a ..proporción _de cobre. Asegún a clase de
campá que sena, levará- máis ou
menos. N ós facémolas de corta,
media e longa distancia». E será o
estano o encarg.ado de proporcionarlle o_ tono.

..UN . OFICIO QUE NON
E N EGOCIO
,_
A fu ndición de campás baixou.
() compane iro no n se que ixa por,, Hs «asi tet?o tempo pra traba/l{Jr
jerra>J, pro de c,hega r á f undir
c~n ~ a mpá? ao ano agora f unde
cincuenta. E <(O aue pasa é que o
material costa májs e os feligreses non queren pagqr».

FORNO: EIQUI FUNDESE O BRONCE

na

Un · ofi cio escra vo con pouca
ganañ cia·... todo se pón en contra,
se ·ca cir~ no n hai nin aprend~ces ...
E ·no. enorme ta·11er ÕnçJe funde,
m oldea e martelea d_eixamos ao
escuro campaneiro, que non se
deixa facer fotos. que non quer
publicidade, que está Gheo de peri odista s que (mi.mca n'ada me deron>; que lle quer dar outro oficio
ao seu fil lo, pro que, nun momento de. fac henda;- l'.lon pode menos
que decir que moi lonxe sabeñ
de l : en toda ·Galicia, Valencia, Se\.ti lla, .as Canarias, Ve nezuela, Arxentfna .. . alí escóitanse as campás e.ias eampaneiros de Arcos da
Condesa ... anque algú n día, cando non haxa campaneiro se cadra,
teñan que volve r to~a r o corno !
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Unha denuncia, unha sentencia
Vén de se facer p.ú blica a sente(lcia dictada sabor d unha denuncia de Em ilio López Pérez a
raíz duns incidentes dos que a
prensa do 17 de xaneiro pasado
daba conta :
((A Comisión permanente das
Comisións Labregas, S.L.G. - in fo rmaba n os periódi cos - denuncia nun com unicado chegado á
nosa delegación a actitude que un
recaudador da contribución tivo
co membro do dito sindicato Emi/io López Pérez, quen foi amenazado por un dos recaudadores
cando está fnformando aos labregos sabor da postura de CC. LL.
respecto á cuota empresarial. O
feito ocurriu en Lugo».
((Despois de ter intentado espu/sa/o da oficina de cobro, onde
a/gúns labregos estaban efectuando o pago dos seus impostos,
e ante a resistencia que Emitia Lópt~z ofreceu a estes intentos, un
dos recaudadores empuñou unha
pistola declndol/e: «aqui m ando
yo, salgo de ahl o le vue/o la cabeza ... ».

<(Emitia López Pérez presentou
a corresponden querei/a criminal».

No xui cio celebra do o 6 de xunio pasado , dous labregos testi mu ñaron ter acontecido os fe itos
ta l co mo os rela t aba o denunclante, Emi lio López Pérez, resultando
do r Jllo do xurado o seguin te: .

((Pro bado. y asi se declara, que
el pasado 14 de en ro de 19 78, en
la oficina de recaudación .de tribu-

EMILIO LOPEZ PEREZ,
DENUNCIA NTE E DENUN Ci AOO

tos de _Lug o, Zona 1.8 , sita eh la e/
Monte video, en la que se efec tuaba ·el cobro de los dev·engos por
cuotas de la Seguridad Social
Agraria, el miembro de /as Comisiones Labregas de Lugo, Emilio
López Pérez, penetró en dicha oficina, in citando a los contribuyentes p or tal cuo ta a que no· pagasen la ·misma, lo que vistO por el
recaudador denunciante José (v1anue/ Cid Miranda, le intimó a que
abandonase la sala o local de espera de dicha oficina recaudatoria, siendo expulsado. de e/la mediante simple intimación ~erbal
por el auxiliar de dicho recaudador, aquí enjuiciado, Delia Rodrlguez Naya, sin que conste que ni
é:Jte ni el otro enjui~/ado López
Pérez empleasen intimidación ni
violencia éste, nj tampoco exhi-'
biera o sacasa armas el Delia Rodríguez Naya, para lograr sus resp ectivos propósitos(.. .): Fallo:· que
debo de absolver y absue/vo a los
aquí enjuiciados Emilio López Pérez y D elia Rodrfguez Naya, de las
infraccíones de que mutuamen te
se acusan, declarándose de oficiá
las costas de este juicio».

g,
p

d

"

t;

e

-

UlA

horas
prolunha
a un
ente.
a ca:mcia

on a

>etas
1gula
nparque
:;ión.
'POf-

e de
s ou
Jrta,

!rá o

·cio-

:ou
)Qf-

•//çr
1dír
i-de

eo
·r e-

1ca
Ta ,

s, ..
:le,
ao
se
1er
19-

le-

:io

n::>s
:iñ

e.r1-

la
1-

3,

!

1

r

NACIONAL

7-13 XULI0-78

Premio Abrente 76 e accésit na derradeira
- mostra de Ribadavia, con duas obrãs publicadas, Roberto
Vidal Bolaño é un dos claros representantes
do novo teatro galego, xurdido, principalmente,arredor das xornadas de Ribadavia. Autor,
actor, director, características comúns a
outros traballadores do espectáculo,
en Galicia, traballador da banca e,

ANOSA TEBllA I 7

polas suas relacións co mundo da cultura,
despedido do «Banco de Crédito Comercial»
de Santiago, feito que levou tras sí
unha ampla mostra de solidaridade, hoxe
intenta a profesionalización do grupo Antroido pra
potenciar unha actividade vital prá nosa
cultura: Vivir do teatro nun país no
que moitos viven de milagre ...

ROBERTO· VIDAL

«A producci6n .tea_trcíl está a ser asumida
por xente do -teatro»
¿Cómo ves ti a temática que se pr9duciron nunca e que son
predominei · no teatr0 .galego? .· realmente positivos. Cecais o
Neste -senso, ¿hai algún tipo de • · máis-fundamental seña o feito de
vencellamento co movemento · qtJe esista unha-compl-eta ou total
social? .
identificación entre autor, actor e
En principio claro, hai un ven- director; parece ser que-este é un
cellamento co movemento social
caso insólito en todo o panorama
que non se establece directamen- teatral do Estado Español, e non é
te ·a nível temático; senón que se algo que se dea somente en min,
estableée. a nível teatral. Ou seña, dase no «Teatro Circo». con · Maunha vez superada a crisis ·do ano nuel Lourenzo, dase en «Candea»
pasado, que dalgunha maneira os con Agrelo, en Martín Códax con
grupos clarifican a sua postura no Xulio González, nun sinfín de grusenso de dirimir se se estaba nos pos como pra que o feito transgrupos de teatro pra facer teatro cenda ao duQ indivíduo ou dous e
ou pra utilizalos como vehfculo de caracterice ao Movemento teatral
transmisión de determinadas in- galego.
qu~danzas políticas. Entón, este
Todas as obras-que -van apaM
,.ano, o movemento teatral aparece recendo. novas est:ón-- vencel,lavent:el1ado socialmente · á probl~- .- das dalgún xeito . ó xente do
m~_tica galega en canto que supeteatro. ¿Non ... ?
ra unha etapa de resistencia e in~ Sí, este ano nos dous premias
teñta encetar unha etapa de afir- que houbo, o de Ribadavia levoumación do movemento teatral co- nq Manolo Lourenzo, un accésit
ma algo inserto no movemento leveino eu e outro Emiliano Picouglobal da reivindicación dos tra- to, vencellado á· «Auriense». En
balladores galegos; a nivel temáti- Ferrol levouno Magan, vencei.lado
co tamén, pero vese sobre todo a «Ditea», o segundo Xan Gufsacomo apareçe vencellado a este mo, vencellado a «Teatro Circo»,
nivel. A nivel temático, hai un fato no infantil tamén foi alguén vende espectáculos que abordan callado a un grÚpo: ou seña, que
dunha maneira directa a proble- se ve que a producción está a ser
mática galega, hai outros que non asumida por xente do teatro. Adeo fan dun xeito tan claro pero que, mais, o proceso é o inverso ao
nembargantes, se moven a este que se darfa noutros lados, onde
nivel. Nós, o. grupo «Antroido)>, xurdiría primeiro o autor e logo,
montamos o e<Laudamuco», que a por necesidades de tipo estético,
nível temático non tén unha vin- o autor incorpórase a grupos.
· cu làción directa coa problemâti~a Aquí é ao rovés, xurdiron os gru-'
galega; non a tén directamente, pos, e por falla ou por detecto de
pro sí de maneira indirecta: abor- testos, os grupos ou xentes de
da o · problema do servilismo. grupos, están asumindo a creaNembargantes, o outro espec- ción !iteraria de testos; que vén
táculo xa afronta a nivsl temático xustificada por unha carencia de
e dunha forma clara o esmorece- tradición, por unha falla de comumento dunhas formas de vida ru- nión estética entre os testos esisrais e taL.
tentes e os criterios dos grupos
Máis ou menos, esa é a cons- actuais. Por tanto, aparece como
tante que se _!!lantén en todos os máis usual a producción dun testo
espectáculos, hainos que, o fan novo axustado ao grupo que
dunha forma aberta e outros que adaptar un testo vello.
non, pero dalgunha maneira, es¿Tén algo que ver a normalitán completamente conectados.
zaci6n da actividad teatral coa
¿Cal é a tua actitude dentro normalizaci6n pblftica do país?
do teatro como director, autor e ¿Ou son feitos independentes?
actor, e que tés aportado ao
Penso que tén que velo todo e
teatro galego?
que non vai ser posible a unha sen
Bueno, eu eso nunca o .tiven a outra. O que pasa é que namenmoi claro; nembargantes, xusta- tras que a normalizac.ión política
mente este ano durante a Mostra dalgunha maneira está supeditada Ribadavia, o feito de que esti- da a un.ha serie de pasos, o teatro
vera alí xente de fora, desvence- pode, dalgunha maneira, encetar
llada dunha maneira total e abso- o camrño cara esa normalización
luta do movemento teatral gale- e actuar como elemento detoi:iango, dalgunha maneira ffxome ver te da outra sen necesidade de
hástra que pu_nto, non a miña la- agardélr que se produza a política.
bor esclusiva, senón a do mov~- Sempre en condi_cións de urxencia
menta teatral está supoñendo un- e en condicións desaxeitadas, peha aportación fundamental ao ro que dalgunha maneira podeA
movemento teatral das distintas actuar a ese nível de empurrar á
nacións do Estado, en canto que outra normalización.
Vense falando repetidameneiquí estanse producindo uns
fenómenos que ou ben xa se pro- te da profesionalización de vaduciron noutros lados ou que non rios grupos teatrais galegos,

entre eles de Antroido. ¿De qué
vqi servir esta profesionalizaci6n?
Bueno, tén o senso fundamental de que o teatro é unha actividade transcendental e seria dabondo como pra que non poida
ser asumida en horas libres. Sí
pode, pero con moitas limitacións.
Entón, -a profesionalización tén o
senso de concederlle ao teatro
como feito creativo e como feito
comunicativo a importancia que
té11 e de asumilo, dentro das posibilidades, sendo consecuentes
co11 esa importancia. Entón, o feito de que en lugar de traballalo en
horas libres se poida traballar con
ce_rta adicación, pode supoñer, xa
de principio, unha potenciación da
capacidade comunicativa dos grupos. UNHA POTENCIACION DA
SUA POSIBLE INSERCION NA
PROBLEMATICA XERAL DO
PAIS E UN INCREMENTO DA
SUA CALI DADE. Pode supoñer
un sinffn de cousas sen que supoña, pola contra, unha prostitución do producto que se elabora,
por canto aquf xogamos con ventaxa, dado que non hai unha infraestructura de ámbito comercial, non hai o peligro de sermos
absorbidos por e~a. nin moito menos. O plantexamento dos grupos
que se están profesionalizando é
un plantexamento que non supón
ningún tipo de renuncia, ningún
tipo de claudicaciónr ao contrario,
tenderá a potenciar as posibilidades xa asistentes mentras se traballaba a nível aficionado.
Nun país no que non hai postos de traballo. ¿Non é un pouco paradóxico pensar que o teatro vai dar abondo pra que os

a núcleos de poboación aos que
hai anos era impensable que poidera. chegar _ao teatro alf, e onqe
hoxe se acolle dunha maneira
maioritaria. As asociacións culturais fixeroñ moito neste senso s
hoxendfâ incorpóranse as AA.W.,
as comisións de festas, sen que,
, polo de agora, con escepcións,
haxa nirigún apoio oficiaL
· O Teat~o que estades facendo, ¿recolle dalgún xeito a realidade parateatral, o folklore e
a tradición galega, ou é un teatro culto? En todo caso ¿Qué influencias pode ter?
Eso como máis se aprecia é a
nível. de autores. Nefeuto, obsérvase na rnaiorfa dos autores novos que están producindo testos
nestes momentos, un Intento de
arrincar da única tradición que se
considera válida. Ou seña, pártese
dunha falla de respeto total e absoluta cara a producción teatral
deste século. Sen ignorala nin
moito menos, en principio considerada como soporte teórico digactores poidan vivir do seu tra- no pra asentar unha nova realidaballo?
de teatral a nivel creativo. Entón,
Eu penso que sí, se non non es- o que se fai é prescindir un pouco
taría metido no choio éste. E pen- dela e ir á que parece a única reaso que sí porque «Antroido» a nível lidade teatral coa que se pode engrupo non se plantexa un encare- troncar: a da tradición. Entón,
cemento do producto, senón un efectivamente, nos catro ou cinco
incremento en función desa pro- testos máis significativos dos últifesiona l idade das representa- mos anos aparece ese intento.
cións, cunha reducción dos costas Dende o testo áe Camilo Valdeocuantitativos. Os costas van ser rras, que toma o antroido como
superiores, pero nembargantes soporte estructural dà peza, deica
van ser inferiores por cada repre- unha obra miña, «~edafnas pola
sentación. A solución está en fa- morte do Meco», que tamén o fai
cer o Viple ou o cuádruple de re- - e outra obra miña que utiliza a
presentacións e eso está dentro Santa Compaña como estructura
do posible.
narrativa dunha histeria que atin¿Hai algún tipo de circuito gue dunha maneira directa á proque leve o teatro a todos os sec- blemática galega, deica cousas de
tores populares e que permita a Manuel María, Xulio González,
que parten dese intento de retoprofesionalización dos grupos?
mar unha tradición que está ahf,
Hai, e moitos. Actualmente hai
que non se perdeu, e que tén pogrupos que veñen facendo 60 representacións- por ano, outros 40, sibilidades.
¿ReflélEase dalgún xeito no
outros 30 e dase un fenómeno
teatro que se fai a galeguizamoi curioso, que somente son coción da sociedade nos últimos
múns no mesmo lugar 1O ou 12
tempos?
Máis que os testos, o
representacións: «Teatro Circo» e
que o reflexa é a propia dinámica
nós, fàcemos unhas 1 O represendos grupos, que son un testimotacións no mesmo sítio, e «Cannio vivo de ese proceso. Enfrentadea>> e nós, pois 5. O resto son en
mentos como os que habfa antes
sítios onde somente vai un grupo
entre os que defendfan un teatro
ao ano. Entón, se de algún xeito
esclusivamente en língua galega e
todos eses circuitos se unen, se
os que defendfan un teatro en línse artella unha conesión que ingua galega e española xa non se
troduza a todos os grupos neses
dá, xa non asiste eso. E un fenócircuitos, faríanse do orden de
300 a 400 representacións en to- meno completamente superado e
que ademáis, somente está supeda Galicia. O pensar que daquela
rado aquí. En Euskadi é un fenóun grupo poida facer 1 00 non pameno vivo e en Catalunya tamén,
rece como utópico, parece como
nembargantes, eiquí, e algo que
algo real e posible.
non se discute. Non hai ningún
Chegarfa a todos os secto- grupo en Galicia que hoxendf a
res ...
monte unha obra en español.
Eu penso que a todos, mesmo
X. R. POUSA
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A EDAFOLOXÍA E A ORDENACIÓN
DO TERRITORIO EN GALICIA

-

F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA

A Ordenación do Territorio é algo que se puxo de
moda nestes derradeiros anos no Estado; hai somente
cinco anos, cáseque ninguén falaba do asunto. Pero a nível mundial, tampouco se pode decir que o problema leve
µreocupando moito tempo aos gobernas occidentais, e
as(, inclo que escomenza ron a xurdir plans parciais aillados d ncle os primeiros anos do século, unha zonlficación
global elos uso do chan non se fai certamente deica a década cio sesenta (este é o caso de USA, Xapón , Holanda,
e1c.). Isto quer decir que as tecnoloxias e principias axei1ados ó resolución do problema, inda están nos primeiros
degraus da sua evolución, pociéndose, xa que logo, afirmar que a sua metodoloxfa está inda por se concretar en
principias seguros e de valemento universal. E asf, tén
inda que s r dependente ou tomar de prestado princípios
técnicas cie outras ciencias con máis alicerces, como
son a ecoloxia, o urbanismo, ou tamén a edafoloxía.
Os Institutos d estudo e investigación dos chans,
d spo1s clc.1 .::i ÇJ uncla Guerra Mundial, escomenzaron a
pori r o punto o que se deu en chamar as técnicas d~
«evalucación cle terras», coas que se tentaba facer unha
clasificación das terras dende o punto de vista do seu uso
agríc0la ou forestal, definíndose un fato de clases (de cinco a pito, no sistemas máis elementais), onde o que se
suliFH;iba sobo r etc todo eran as limitacións xerais ou específicas pra un uso cleterrninado da terra. Cáseque todos
os pai s el !> nrolados ou subdesenrolados foron facencto os
us map ct «calidades de terras» neste tempo.
No
wcto
pul10I ornent s algunhas provlncias ou colllc 1Le
pucl n cont, r coa sua evaluaclón de terras, que<fi111clo c1 m ir nmt p rte di;sconocida dende estes puntos
ti vi~ltl. De G· liol , sornente Pontevedra conta co seu
íllflpíl el , (, 11lcJ ri s d t na, f ito a esca la 1 : 400.000
polo i wm e 1m·1 I 110 das oito clase do «Soi l Survey>1.
a íl c¡u i nos ¡, 10. r •f rir pra tirar do m smo conclusións
n ltwl 1. ; pr (1 orei 11 r:lón do uso da terr no pais e sullñar
o p1 ihlc1111 1 • mt1ls 111>1 11tus plt nt xados ás cilstlntas ela
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Dun Xt;ilo moi xeral, pódese decir que as clases 1, 11 e
on a itaclas pra o cultivo agricola intensivo, cunha
medra das limitacións da pri111eira á terceira clase. As IV e
V 1 ñen xa moitos problemas pra os cultivos, pero son
a eitadas pra soster unha vexetación permanente como é
a dos pastos, as VI d VI 1 teñen tamén un uso prá vexetación permanente pero axeitada sabor de todo á de tipo
orestal. Den adeiramente, a VI 11 é totalmente improductiva.
Con estcis definicións, amósase como xa feita unha
111

'"

..... ·:~ · ~:·

historias de esmagados

.....

·

'

ordenación do territorio nos seus usos máis específicos:
agrícola, gandeiro e forestal; pero, polo que se vai decir
de seguido, imos ver que a solución do problema non é
tan sinxela. Básicamente, as dificultades esMn en que o
sistema aplicado eiquí, como xa se dixo, é de orixe ameri ~
cano e a esperencia que nel se sintetiza é, xa que logo, a
elas terras ame ricanas. Pra que este sistema teña un valernento certo, compre que recolla a esperiencia concreta
elo país onde se tén de aplicar, e isto é o que inda está por
facer en Galicia: de ahí veñen os seus meirandes problemas.
Contando con istas imprecisións, imos discutir algúns
dos problemas fund¡:imeritais a se plantexar nos distintos
tipos de terras.
En primeiro ~ rmrno temos os problemas que lle
compren ás terras de mellor calidade, ~ ãs clases 1, 11 e 111
de uso agrícola. Contra do que moita xente pensa , en Gali cia a terra non ó de tan boa ca li dade como se leva dito;
máis ben, as me ll ores terras (clases 1 e 11) representan
nest caso pouco máis do 5% da superfície total (no caso
xeral galego, as cousas melloraron algo referentes a Pontevedra, pero coidamos que o conxúnto distas clases non
pasa nunca cio 10%). Xa que logo, estimase que o principal risco destas terras é que se faga delas un uso nor;i
agrícola, como pode ser o industrial ou urbano. Como en
tantas outras cousas, non temos idea da cantidade de
boas terras que se transfiran pra istes usos non agrícolas,
pero toidamos que a espansión das grandes cidades galegas, a meirande parte dos polígonos industriais e un bo
anaco das terras asulagadas póÍos embalses e collidas
pola rede de comunicacións, pertencen a istas clases.
Compre, como xa se fixo noutros países, tomar as medidas necesarias pra que istas transferencias de uso non se
fagan sin máis, como se todas as terras ~veran a mesf'T}a
importancia dende o punto de vista da sua productividade.
Das clases intemedias, as IV, Ve VI , o problema básico das mesmas é o escoller entre un uso grandeiro de
prado e pastizal ou outro forestal con especies madeireiras de calidade. E plantéxase sobor de todo o problema
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na clase VI, que é coñ moito a máis importante da província. Nela é onde· básicamente se desenrolan ·os programas de transformación das uceiras en pastizál, e inda que
estas esperiencias teñan xa máis de vinte anos de vellas
en Galicia, os resultaJdos inda non son definitorios dabc;mdo como pra concluir sobor da sua rentabilidade económica pra o labrego. E incla máis, polos poucos ·datas
cuantitativos que se teñen da medra das especies forestais
de calidade - carballo e castiñeiro, pra suliñar as máis
«enxebres»- é prácticamente im'posible decidir cun algo
cre garantia sobor das duas alternativas propostas. O problema pódese inda embrullar máis si tomamos tamén en
conta 2omo unha terceira alternativa pra estas terras o
que se deu en chamar hoxe silvicultura tridimensiona/, ou
seña, o cultivo de arbres das que se ·poida sacar madeira.
alimentos (xeralmente dos seus froitos) e cuias condicións· ecolóxicas, ademais, permiten que un certo tipo de
pasto agrome baixo do bose¡ue . Co castiñeiro quizabes se
poderían escomenzar esperiencias diste xeito, pero tampouco é utópico matinar as posibilidades ·dos «piornos»
ou outras leguminosas arbóreas como obxeto destes xeitos de s.ilvicultura.
- Derradeiramente, na clase VIi , pola grande cantidadéde limitacións que presenta a 1erra, o seu uso pode ser
somentes o forestal , e non con Galisquera especie, senón
con aquelas como o pinus pinaster, que teñen unha grande capacidade de medra nos habitats máis pobres. E eisí,
cinguindo o problema a estas clases de terra, poden re solver en parte o vello pleito entre as arores de-folla caerleira e "os piñeiros; nelas, os primeiros terfan uAha matlra
cativa e coidamos que antieconómica , rnentras que os
OtJtros poderian agromar cunha certa facilidade. E- si bo_tamos de conta que máis da m itade da repoboación con.
- piñeiros se. fai en terras d~_. i;; lase VI 1, o problema do seu
desaxeita men.to coas terras remés:ase somente-ás de clases méis baixas, onde, certamentE?, rron ¡;iarecera xustifica -,
cfas as plantacións de pinus e eucaliptos que se f!xernn.
Ouedaría . únicamente como problema · o arredamos- do
monocultivo forestal no qu e-hoxe es~amos mergu~lados .
pescudando outrns especies cen esixencias parellas ás do.
piñeiro, pero que deran varied,ade ás masas forestai~ §alegas; diste xei to, poderíamos facerlle cara indirectamente a , certas -pragas e quizabes que tamén artellar algt'.m
xeito .de loita certa contra dos incendias forestais, que é
sen dúbida çi degradación máis radical . que poden sofrir
as terras de clase VI 1.
En conclusión, vemos que o estudo das terras gale-:
gas $.8 tén de encarar urxentemeFlte co problema da su.a
evaluación con técnicas axeitadas, é a partires dela ,
proiectar alternativas de uso con diferentes degraus de
viabilidade. Feito esta, a ordenación racional do territorio
· galego poderia. contar cunha información importante pra
se convertir eR instrumento prioritario de traba.rio no artellam ento ·das zonas básicas pra os usos esenciais : viven da , servicios, industria,. producción primaria , etc. En troques, facer a zonificación sin ter unha idea nídia do uso
axeitado das terras, podería traguer outravolta moitos
erros nos que de sempre se caíu ao distribuir o uso do territorio galego.
~·

Por X. MARIN
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ano no primeiro domingo de
agosto, Xosé María Castroviejo,
cronista oficial do <<Albariño», pón
uns cornos, de Vikingo, e o lameiro
cóbrese de xente pra ver como
van rfa arriba os mozos nunha
barcaza imitando a invasión con
Cando debala o mar, podemos
cascos de plástico'. e onde hoxe,
pasar·a pé deica a illa de Cortegaacarón
das ruinas, ergueron unha
da, despoboada dende a pouco
burda ponte de cemento que coque se lle «danara» ao rei de Esmunica as duas bandas, obra tan
paña; Alfonso Xlll, nos primeiros
necesaria como mal ubic..ada, que
anos do século, e cuios herdeiros
tronza irrespetuosamente o que
manteñen en propiedade. A illa de
se chama paisaxe e cobilla embaiCortegada , cun- caseiro tan só a
xo da sua pastosidade cincenta
mirar por ela e os cabalos sa lvaeses restos resistente9 que forxe s, freAte de Carril.
man parte do noso patrimonio.
En Carril, , o primeiro tren de
Cousas dunha administración meGalicia, propiedade do abó inglés
díocre e estranxeira.
de Camilo José Cela, facia a ruta
En Catoira tén sona a casa de
deica Santiago, recollendo ás leicomidas «Hipólit0>>, como atén en
teiras e a todo o que tivese que se _
Carril a «Loliña» _ por mor das
achegar á cidade, facendo paraameixas, e que, por outra banda,
das cando cadraba ou cando o
lle ha recomendar augardente de
maquinista Varela terciaba en boherbas porque tamén a bebia Petar un vaso ou unha mexadela. O
dra Madruga.
nome de seu era o de Tren Varela
A' rfa de Arousa vai amosando
e o nome -de Carril disque vén prapequenas illas, pequenas illas cacisamente de Fe r.rocarril.
da unha co seu cruceiro, que, xunto cos que se albiscan nas puntas,
CEMENTO SOBRE
van señalando o camiño de SanDAS TORRES
tiago, porque Santiago subiu pola
DE CATOIRA
Ulla deica Padrón. Cruceiros pequerrechos e serias, nin moito reMais compra pàra·r denantes
qu inte nin grande decoración, reen Catoira, terras onde naceu Xelferencias d_a ruta Xacobea polo
mírez, asegUn parece, e onde o armedio do mar.
cebispo mandou construir a primeira armada da Península pra se
O MONTE LOBEIRA
defender dos normandos. Por iso,
as Torres de Catoira -onde o
Ulia se vai esfiando 11a rfa de
E un entra en Vilagarcr·a a
Arousa -como fará pola banda de
lembrar que na praia de ComposCambados o Umia após percorrer
tela se encetou o que _se deu en
o Salné's - forman parte dunha
chamar «vfãneo» no noso país.
cadea ao· longo da costa e enlaza
Unha praia h-oxe suxa dabondo.
coas de Vilanova e a Lanzada e
Un entra en Vilagarcfa e xa oi falar
tamén coas de Compostela, onde
de que si todos os pazos da cocheg aba o aviso das invasións
marca son_da marquesa de tal ou
que se iba emitindo de torre a todos condes de cal , xunto con norre. Nas de Cato ira, ademais, cada
mes da fidalgula galega, como

)

inda resta algún carballo xunto
coa interpretación do historiador
Bouza Brey, a outorgarlle o título
de Monte Medulio, onde os derradeiros guerreiros celtas preferiron
morrer de propia iniciativa antes
que se entregar ao invasor romano.
Tamén os piñeiros ateigan o
Monte Lobeira, denantes de chegar aos penedos do cirno que
dominou outrora un castelo de
doña Urraca, que se derrubou no
decurso dunha das liortas continuadas con Xelmfrez. A histeria
do Lobeira é a das moitas covas
de guerrilleiros e fuxidos nos anos
da guerra, é a lenda tan común do
túnel
aínda por descobrir que
descende pra o convento de Clausura de Vista Alegre, é a realidade
dunha incoherente, negra e oficial
cruz de ferro no penedo máis alto, algunhas inscripcións do 1895
ás «víctimas do mar» ou a do laureado poeta loca l Ramón Garda a
decir «antes que tu sombre el sol
alumbre, se hinca de rodillas ... »,
son os moitos buratos embaixo
das pedras de gran, os regueiros
por toda a saia do monte e á dereita, seguindo as montanas superpostas que pechan o Salnés, o
area! da Lanzada , un mar de pou ca cor cuberto de bateas, O Grave , a Toxa, a illa de Arousa, todo.

RIA
DE AROUSA

DENDE O CUMIO DO MONTE;
ABAIXO A PRAIA DA LANZADA,
E O MAR ABERTO
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A ROIT A DO INTERIOR

A TORRE DE VILANOVA, IRMAN DAS DE CATOIRA, SAN SADURNINO E A LANZADA

Sotomayor, Camba~ Ro~ero ou
mesmo Valle-lnclán. Frente por
frente co pazo destes últimos, a
señora Carolina, despois de lavar
a un coas herbas, como compre-,
limpábao cunha toaJla, e na toaNa
quedan os pelos do animal que
che quitaba o ar.

Denantes de seguir cara Corón
e Vilaxoán, dende· o monte Lobeira vese ben ben o Salnés, coas
píntigas encarnadas- da tella dos
lugares arrodeados de leiras a millo ou pradería, -entre circos de
piñ.eirais empobrecend0 o vai. 1:
·ao fondo, o Monte Xiabre, no que

Ponte Arn elas, sobre do Umia,
onde se bautizaban os nenos na J
augas do río e se fada padriño ao
primeiro que pasara pola ponte
nese intre ; Barrantes e o pazo de
Barrantes; Armenteira, Combarro ... Ao mosteiro de Armenteira,
con claustro barroco nunha construcción de influencia mozárabe,
chégase por un camiño que os romeiros percorren xa perto das festas do 30 de agosto, e onde os
devot9s foron erguendo cruceiros.
O releve· da fachada representa a
don Era ao pé da Virxe e o neno,
cunha froita na man mentras canta un paxariño. E esta é asf porque
- seguindo a lenda que recollera
. Leandro Carré - , o tal don Ero, fida lgo munda no, un bon dia decidiu retirarse pra un santo recinto
do que chega en breve a sere o
abade. Devoto da Virxe, pedlalle
decote que lle fose amosado o
ben do Paradiso. Por iso, as Canti gas de Alfonso , O Sabia, cóntannos que don Era, nun dos seus
meditados paseos, quedou ouvindo un paxariño, esquenceu do
tempo e cando volveu pra o convento xa pasaran 300 anos. Así
era o Paradiso.
(Paxa á p áx.

seguin te)

NACIONAL
pensar todo tanto, que o Grave se
· convirta outravolta nunha illa.
Ao entrar nos 8 kilómetros de
praia da Lanzada, a maior de Galicia
despois de Carnota, a area quente e
as algas recollen a lendas dos
baños nocturnos de «nove olas», rito
necesario prá a fecundidade, tras da
capela románica, ficando a dormir
sobre a praia, nuos e seguros de
que a conxunción panteísta entre a
parella e o mar da Lanzada é a
alianza solidaria prá reproducción.
E tamén alf,Sispando, o Bispo
guerreiro, ergue a sua torre contra
dos normandos, que comunica coa
de San Sadurniño en Cambados ou
coas de Vilanova e Catoira. A romería é tamén en agosto. De camiño
pra Sanxenxo, a taberna da señora
Esperanza en Portonovo, ao pé da
cabina telefónica e dun dos dous
piornos que aínda quedan, van pechando o vello camiño do Salnés e
do mar de Arousa.

Bor

queTir a máis variada gal]la de
xetos artesanos: barras, madeir
cestería principalmente.

M. L.

COSTA
DA MORTE
1

~

Da Coruña, collendo a ruta de
pasado Arteixo, berce de
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q Mu~u~ ehoxepartedaespan~ón
TRABALLAR O BARRO, DARLLE FORMA, FACELO UTIL
industrial da capital, o viaxeiro topa
coa praia de Barrañán, unha das
neste caso disque precisamente o máis abertas e fermosas de Galicia
(Von ela páx. nt rlor)
escremento do mexllón é un ali·· pra, seguindo a costa, contemplar
st ruta do interior, como a que
menta sustanclal prás nécoras e dende o alto, espectacular polo seu
c lle por Xll
Meaño - berce do
que éstas se multiplicaron axiña. asentamento no penedo mar adenAlvarlño , v lnos levar a vlla que
Tamén, as escasas correntes de au- tro, o porto e vila de Caión, ao que
d todas as do camiño é a que manga na rf ~ de Arousa contrlbúen a se baixa por unha serpeant~ carresu
tru ctura, o seu feitio poue seña unha das zonas de maior teira que nos deixa na praza dunha
n vivo, Combarro, onde as
producclófl de pesca litoral da na- vila hoxe desgastada pola falla da
cosa
con solaln , m delra pinta- olón.
máis mlnima planificación urbanlsi 1 d oor v rde forte, ton al - se
Na salda pra Cambados, a eirexa tica. De Caión cara Carballo é irieviarr mulñ n a nt da sobre dunha
románica de Celeiro ou a torre do table o paso pola praia de Baldaio
laxa e os piornos fan fllelra acarón
primitivo xuez siguen a nos referir deica hoxe ocupada nunha mlnima
do mar.Combarro é, sln dúblda, a que andamos por unha das rutas parte polas instalacións dunha
vil máis espreslva a nlvel físico, a m~is sobranceiras da etapa feudal e areeira contra da que celbaron os
vila máis terra a terra, menos mani- dos restos fidalgos no noso pais.
veciños dos lugares colindantes unpulada polos abelorlos turlstlcos
ha exemplar loita que xa forma par- ·
que desdlbuxan formas e funcións.

2 Fisterra,

OS ENCAIXES,
FROITO DE MOlT AS HORAS DE TRABALLO

te da histoFia recén de Galicia. De
alí a Carballo, capital de Bergantiños, a bacheada carreteira deixa o
mar pra ir penetrando, case sen
querelo, nunha zona de primordial
importancia agrícola e comercial,
cuio centro é a vila de Carballo, de
concurrida e pintoresca feira quincenal na que aínd.a se poden con-

CAMBADOS E A LANZADA
A RUTA DA COSTA
De Vilagarcla, despois de pasar
Vilaxoán, o porto pesqueiro máis
importante da rfa sobre todo na recollida de mexilón, onde, de ter o
peto ben cheo, pode xantar no
«Chocolate» unhas xoubas rebenidas con ensaiada e un bon chuletón
-si quere botar man do marisco
alá vostede ... - arnais do xelado
con chocolate quente, está Corón, a
millar horta de toda a bisbarra: trfornecemos Vilagarcla, Padrón, Santiago e tamén somos máis nacionalistas ca os de Vilagarcla», que vén
reclamando un posto de socorro
porque un dos costas que lle pagan
aos turistas é o dos accidentes, pero o Axuntamento non !lelo concede, e onde pode tapear cun bor
viño do pais no bar a «Jungla».
Xa cara Vilanova , pode parar ns
praia das Sinas ou ben coller a lancha prá illa de Arousa de hora er
hora, acampar, consumir somente
peixe, ser reclbido con grande hospitalidade, comprobar que hal unha estrafa laria discoteca, cine, afición ao
fútbol e que cando gana o equipo
contrario, ao millar os xogadores rivales teñen de facer noite na Illa, asi
seña en inverno, porque lles retiran
o barco.
E xa que na illa somente se consume peixe, non vén mal lembrar
que cando as bateas empezaron a
se estalicar polo mar, as clases populares colleron medo que fosen rematar co resto do molusco. Pero

En Cambados non é sarnentas os
pazos de Fefiñáns, Montesacro ou
Figueroa, senón percorrer rua a rua
toda a vila - comprobar, ademais
como os actuais herdeiros ou propietarios son certos profesionais
(abagados, boticarios ... ) cando non
algún diputado da UCD como o mé- .
dico santiagués Suárez Camino- e
subir a Santa Mariña, mártir galega
disque, onde ~ capela primitiva· do
sécu lo Xll se restaurou posteriormente por doña Marla de Ulloa, nai
do terceiro Fonseca, aló polo XV,
estar pendentes da festa do Alba-·
riño no fin de agosto,- onde volve. mos a atopar a Castroviejo, e saber
que este viño o trouxeron frades
bieitos da arden de Cluny nos tempos de Xelmí rez. Na festa, escóllese
o millar viño dos presentados a
concurso, que non pode ser comercial. E tampouco desmerece o «espadeiro» das viñas de Tragobe, viño
tinto, «celta» que dixo Cabanillas.

Proseguindo o camiño cara
pica, a pouca distancia de Carba
crúzase a zona mineira do wolfr
que tanta-riqueza lle de·u á zona
postguerra polo uso do m·aterial
fundición de canóns durante a
Guerra Mundial. Denantes de e
gar a Malpica, a parada en B
faise obrigada pra quen teña int
eri contemplar o traballo dos olei
que manteñen viva, a pesares
moitos problemas cos que se
1
frentan, unha· das máis ricas artà
oías de Europa. A parada pra e
templar as formas e utensilios
alí se elaboran pode moi ben a
veitarse pra ver-de perto .o proc
de elaboración e escoitar de b
de quens moide~o. o barra o~ ava
res do oficio.

, o cast1
seus reei
das grac
éculo Xli
arqués
te dos M1
ianzo foi
prelad<
se levm
as. Máis

ñas, pai
o, ond e

elo, hox
ltamira,
ada ría
vila lur

OS BERGANTIÑOS

que foi
De Buño, en pouco máis dun
dese mt
so, chegamos a Malpic~, porto
queiro de píimordial importancl
onde o ruxir: do Atlántico con tra
penas anuncia ·xa a Costá ·da M
En Malpica, o apiñoamento das
sas sobor do porto, o arrevoar
gaivotas e a subasta do peixe
lonxa danlle un in.evitable senti
mariñeiro a unha vila que vive
quida cara o mar. Dé Malpica e
Ponteceso pola costa, a contemp
ción das praias, das históricas il
Sisargas, das pedrosas punta ·
Nariga, do Rubia, .Escorrentada;
ras e Roncudo, así como da peq
na vi la de Corme, sirven de int
ducción á beleza do mar aberto.
Corme, arrecuando deica a carret
ra Malpica-Ponteceso, topam
coas lexendarias Torres de Me
testificadoras do poder feudal
casa de Altamira e hoxe me
arruinadas; co seu foso de prot
ción convertido en leira de millo
patacas, son u.n ~xemplo do aba
dono ao que pode levar a propie
de privada dun monumen
histórico-artístico que pertence
pobo galego.

Ponteceso, berce de Pondal, o
de pasou a maior parte da sua vl
é unha fermosa vila situada na
sembocadura do rio Anllóns; a
za e tranquilidade da vila some
parece ameazada polo intento, e
tra do que xa se teñen manifest
os veciños, de instalar unha celu
sa que arruinaría a toda aqu ~la zo
bergantiñán
innumerablemen
cantada polo bardo poeta Pona
cuia casa en reconstrucción es
mesmo ao pé da ponte que cruza
do o río lle da nome á vila. Cara
xe, e a poucos kilómetros de P~nt
ceso, metido entre os toxos e p1n
está o dolmen de Dombate, de g
importancia histórica, e máis aló
1

Despois de pasar de largo polo
Grave, saber que en San Vicente do
Mar, pouco máis alá de Balea, e
mentras os veciños defenden as terras comunais que un tal señor Aloya quere usurpar pra os seus chalets, o mar vaise metendo en pe~
quenas praias. Dende o cirno do
monte, toda a rfa e a canteira de
Raimundo Vázquez, ao sair do areal
que xungue a península co Salnés,
sobre da que os temores populares ()§
coinciden en afirmar que se segue a
traballar pode chegar a descom- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ro de Borneiro, aínda en esca-

n.
aixando cara Laxe, contémplaestensísima praia recortada pozul intenso do mar, esplotada
eiro pra estracción de caolín e
de grande importancia turístiLaxe é- unha vila antiga de .fers ruas_e prazas. Sobor da vila,
nha maravillosa vista ao mar,
ocementerio e máis a eirexa. A
uilidade e a limpeza das ruas e
tsaxe sobor do mar, son as suas
/ores características. Se hai gade meterlle algo ao bandullo, en
, recomenâamos pola sua vade e o axustado dos precios o
e fonda «Sardiñeira». Vai a pena.

e Laxe compre subir a Vimianasando por Baio e parando nas
1 ~a de
es do Allo, entre _a paisaxe
madeir e-oscura dos piñeiros. A visita
astelo de Vimianzo paga o viaEntre os montes de Sangro e
J cara
e Carba , o castelo consérvase fntegro
seus recintos, patios e torres alio wol
das gracias á restauración que
r á zona
éculo XIX levou ao cabo o poei1 aterial
arqués de Almeiras, descente dos Moscosos. No castelo de
ianzo foi preso de Pedra Madruprelado Dieg9 de Muros, ao
se levou deica alf preso polas
as. Mái s tarde~ o prepio arcebisonseca estivo preso no castelo
~
:::;,
imianzo.
a pra e

aQ. :

nsilios RTE DOS
· ben a ILLOS
1 _o proc
e Vimianzo, collendo cara Caff de b
o os ava 1ñas, pasamos pola Ponte do
o, onde se pode contemplar o
elo, hoxe convertido en pazo,
ltamira. Camariñas, sabor da
ada ría á que lle dá nome, é
vila lumiosa de casas multicoque forman estreitas ruas pra
desembocar en amplas prazas
vistosas gaierías. En Cama, a tradicién, unida á falla de
llo, permitiu o desenrolo entre
ulleres dos encaixes de bolillos.
rtesa nía pra moitos «herdada
cel tas» e que pola sua dificultalaboriosidade non é rentable
ndo, pero que suple unhas inos que a falla de traballo indusnon proporciona. De Camariñas
uxía, pasando outravolta polo
lfio da Ponte do Porto, percoos a ría de punta a punta deica
ar a Muxía; no corazón da Cosa Morte.

«O HORREO MAIS GRANDE DE GALICIA»

ledamente por quens ·bailan a mulleira sobor dela, ou· como de maios
augurios cando se move soía. Ao pé
da ermida, o visitante pode conversar amigablemente co fotógrafo Sr.
Caamaño, xa xubilado e nos seus
tempos aprendiz do célebre Kasado, que ofrece as suas postais e os
seus conocementos ao visitante. O
santuario, cara o mar, cara o vento,
cara as tormentas, é bln pesado edificio de torres modernas cun interesante retábulo de Miguel Àomay.
Sabor da tradición da Virxen da
Barca, Otero Pedrayo enmárcaa como sLgue: «Corpo en Jersey, en Irlanda, en Bretaña, a tradición galega vencella a lembranza dos santos
ás grandes pedras e fainos viaxar en
barcos de granito».
Se se quer xantar en Muxfa a
precios pouco usuais (nécoras, pescado e carne por 1 pO ptas.), afnda é
posible, coma nós mesmo poidemos comprobar nun bar de mariñeiros que se chama «0 espeto».

"l:
uxfa é sen dúbida a Qláis atlándas nosas vilas mariñeiras e onSaindo de Muxfa, é indispensa- ~
mar aberto deixa ver máis sal- ble a visita á eirexa de San Xoan de ~
mente a sua ·forza. · P.olo porto
Moraime, hoxendía en ' reconstrucCENTOS DE ANOS DE TRADICION FRENTE DO MAR
uxía aínda andan os cazadores ción, con tres naves e ábsidas de
«VEÑO DE ABALAR A PEDRA
aleas, e as mulleres ãnloitadas . columnas inclinadas con certa seDE ABALAR A PEDRA VEÑO ... »
un contrapunto de coor sobor mellanza ás de Santa Marfa do Sar
caleado das paredes, un sinal en Santiago; tén tamén un pórtico
eles por luces falses, 'movidas por Camiño de Santiago, que a pelegriuívoco das constantes catástro- románico da escola compostelana e
quens buscaban a rapiña como me- naxe a Compostela rematou sempre
mariñas. «Cando deixe de zoar o conserva unha torre románica das
dio de vida nos máis ·doentes tem- no cabo do mundo. Os máis aventuto sobor de M uxf a, algo maio ha poucas que quedan no románico
pos de fame e de misaria.
rados chegan mesmo a sinalar que
asarn, as lendas, as tradicións, o gâlego. En pian artístico, ·podemos
o Camiño de Santiago é a cr:istianiir do vento fan de esta vila algo achegamos, tamén, á rectoral de
Arrecuanc;tà cara o interior, entre zación dunha antiga roita pagana
os enormes piñeirais e o verde das cuio punto final era Fisterra. O certo
terioso e ao tempo real, froito da Santa Marfa de Ozón, ao pé da cal
campiñas, chegamos a Corcubión; a
s enconada loita pola vida.
pódese contemplar o hórreo que lle
é que a tradición e a cultura confinobre vila de elegantes construcdisputa. ao de Carnota a titularidade
guraron a Fisterra coma un mito en
cións en cuia histeria estiveron
Santuario da Virxe da Barca e de ser «o máis grande de Galicia».
Occidente.
o ás pedras, vencellado culturalsempre presentes as liortas de piraNo cirno da pena que delimita as
te c·oas máis p~ ·l'3s tradicións O MAIS OCCIDENT AL
tas, as loitas contra do invasor franrías altas das baixas, situase o enoras, fan de Muxfa un dos centros DE EUROPA
cés nas Guerras Napoleónicas.
me faro que lanza sin parar ráfagas
tracción popular de máis imporAtravesando Corcubión, e tras de espranza aos barcos que en múlcla de Galicia, coma asf tastedoce kilómetros de subida, chega- tiples direccións sulcan canda dfa
De Muxfa cara Finisterre vai a
ña cada ano a romerfa do 8 de
mos ao cabo Flsterra, õnde para as ondas dun mar que non poucas.
rnbro. · A Nosa Señora da Barca pena chegar deica o cabo Touriñán,
moitos remataba o mundo antigo e veces os leva traicionado. Ao pé
den cada ano romeiros de todas pra moitos o máis occidental de Euque durante séculos foi meta dos mesmo do faro, situouse noutros ·
es pra curar os males dos riles ropa -máis que a propia Fisterraú
milleiros de pefegrinos que dalgún tempos unha emisora alemana, dirindo baixo da pedra dos «ca- ¡alí a vista pérdese no infindo, e o
xeito necesitaban poñerlle lindes ao xida pola propia S. S. e encamiñ~da
ou probando a sua fe e os bos espectáculo das ondas batendo nos
a controlar e despistar á aviación inmundo. Pódese decir que Fisterra
rios sobor da pedra «de aba- acantilados trainos á lembranza as
glesa. Hoxe quedan os restos.
foi sempre o auténtico remate do
cuio xordo brufdo é acollido lendas dos barcos atraguidos cara

Fisterra é porto pesqueiro e núcleo de pobo.ación de relativa importancia; na sua eirexa gárdase a
imaxe que representa ao famoso
cristo de Fisterra, copia do que se
levou pra Ourense e que tradicionalmente gozou da devoción dos
mariñeiros, como quedou perfectamente reflexado no folklore.
«Santo Cristo de Fisterre,
Santo da barba dourada
dame forzas pra pasar
a Laxe da Touriñana».
Fisterra non deixa de ser bon sítio pra repousar entre o zoar do
mar, meditar sabor da cidade de
Duyo que, asegún a tradición, repousa baixo das dunas de area de
Fisterra. E ¿ cómo non? Colle:- forzas
pra seguir viaxe pola Terra adiante.

X. R. P. / L. C.
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DO. «LUSITANISMO»
E OUTRAS SUPOSTAS AMEAZAS XOSE-MARIA MONTERROSO DEVESA
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A CONFEDERACION GARANTIZA A INDEPENDENCIA DAS NACfONS TERRITORIALMENTE CATIVAS.

Co anatematizador diagnóstico de «0 lusitanismm>:
enfermedade infantil do naciona lismo, o colaborador de A
NOSA TERRA (no seu número 22) Darfo Xohén Cabana
sai ao paso dos que se ven dando en chamar, cuase sempre pexorativamente, «lusistas». O ton abertamente apaixonado e, portanto, moi pouco ou nada rigoroso do artigo, ben poderia dar lugar a un antl-tltulo como: .rO sntilus/tanlsmo: enfermedade infantll - e crónica- de certo
nacionalismo~. Pero co ido que non é "por al por onde han
Ir as razóns, pois se cairia nun apaixonamento reciproco.
Por ot.1tra banda, se ben ésta semella unha «intromisién
d t re iros», hei confesar que o artigo do Cabana somente f 1 o pr texto ou, por me llor declr, o empurrón · decisivo
par d r u alda unha seria de Ideas que hei tempo me
vlñ n m ur c ndo no maxin, non sempre, como se veré,
dlr ct m nt dirixidas a oontestaa r ao mentado artlcu llst . Procur r 1 r br v e conciso, pedindo xa desculpas a
p rlódl o o 1 ltores, se é que non o consigo, como me temo ...

AINDA HAI CLASES ... ·
Convén matizar, de entr,ada, a proprla denominación:
máis que de lusistas - ou lusltanistas, como di o Cabana - , termo ambíguo e perigoso e vitima de interpretacións cuase sempre erradas, como dixen ao encf:!tBr estas
liñas, eu falaria, sen que o califloativo me acabe de con vencer, de historicistas, termo que o flrmante asumiria
logo de duas aclaracións: unha) que el non implica histeria morta, senón dinámica viva, historia interpretada cos
pés no chan; duas) que el se refira á nosa, polo de agora,
mellor historia: aqué la da que, lembrando a Castelao, non
nos quixéramos arrepentir totalmente: tempos en que
non existian diglosias, pois, polo menos no tocante á fala,
non habia fronteiras entre «base e cumio», entre campo e
vila ... se ben non són tan inxenuo como para crer que, nos
eidos fundamentais do acontecer humano, fose aquelo o
paraíso terreal ...
Pero «ainda hai clases» de lusistas: desde os galegos
entreguistas - supoño que contados, se é que existen-,
que choutarian coa ledicia ao se veren trocados en portugueses, hastra os que sóio arelamos que non desaparezan os derradeiros fios que maiormente con certos portugueses nos vencellan, haivos un abano para todos os
gostos ... Daquela, falar de lusistas sen máis, abofé que é
ben simplista.
E digo certos portt1gueses, porque o vencello pretérito, e mesmo presente - pese a quen lle pese- cuns portugueses que os seus proprlos compatrlotas chaman galegos - e non precisamente para os louvar-, évos cos
portugueses do norde, os poboadores da anterga Galiza
Bracarense. Cos que nos unen, ante todo, lazos lingí.Hstfcos e algúns doutros eidos culturais. Se non trata, xa que
logo, dunha cultura absolutamente idéntica á nosa, poisque, polas duas bandas, houbo uns cantos séculos de
trasfego portugués- lisboeta e castelán-madrileño, respeitivamente ; agás as mutuas polfticas arredadoras, das que
ese trasfego pode ser considerado unha faciana máis. Vemos que asimesmo «ainda hai clases» de portugl;Jeses...
DUAS FALAS, UNHA LINGUA
E recoñecendo esa comunidade idiomática aínda sobrevivinte - por un milagre popular- dunha lingua única escindida en duas falas -e deixémonos de leiras sobre cál é dialecto, nai, filla ou irmá de cál, mirando que
cada unha ten algo que lle oferecer á outra-, que uns
cantos galegos defendemos algo. E loitamos non por
unha invención artificiosa e elitista desde arriba, alentada

'

por un suposto «gran patriarca», senón por unha simple
normativización puramente ortográfica: ollada con qué
pouco nos· conformamos, de momento, quen pensamos
nunha comunidade que vai alén desa cuestión periférica
da escrita. O tempo dirá se estes cantos nos convertiremos en milleiros de milleiros que cadren conformes cor-i
estas razóns: Unha) O portugués escrito hoxendla non ·é
senón o galego escrito antigo evolucionado. e, paralelamente, velaí o pintoresco do caso, o galego de hoxe,' empregado nestas líñás, escribfmolo a pa'rtires do sistema·
gráfico español.
· Os pais· e os -fi llos inmediatos do · Rexurdimento non .
tiñan outra intención que o rápido espallamento popular
da sua creación: cunha visión populi~ta_, cando non cabia
outra, se querian actuar con realismo, e coa maior boa fe
do mundo foi que, con poucas e parciais excepcións,
aque les homes e mulleres nos furtaron -moitos deles
por ignoran.cia do mesmo - o gal~go escrito histórico:
¿ quén se imaxina a Rosalfa escribindo: «Ainrinhos, airinhos, aires, / airinhos da minha terra»? ¿E quén cre que
dese xeito chegara á divulgación pop,ular .que ela acadou 7
Este foi, pois, o único camiño poslbel para resucitar o ga- .
lego daquela; hGxe, co inm•nente. ensirio oficial da nosa
lingua nacional, as condicións obxetivas serán diametralmente opostas. Duas) O punto cuase e.era en que nos
atopai:nos, xustamente debido á inexistencia de escola
galega e en galego, cunha maíorfa ile_trada, fai que. ainda
sexa o te.mpo de impedir o arr-edamento definitivo do galego e o portugués escritos; tendo en conta, a rnai.o r
abondamento: a) que a escrita é algo sempre convenci.onal, e b) que esta convención, e partindo da idea da inviabilidade da escrita foRetista, tampouco se ha de apartar
· demasiado da fala real.
Tres) Finalmente, nin o po.bo é parvo, como certos popu-listas amosan coidar, nin tampouco a escrita que se
propón tén, na sua poslbel dificultada, nada que ver co
chino anterior a Mao: a partires do galego na escola poderán os rapaces galegos asimjlar de contado algunhas
graffas -non todas - comúns co portugués. Porque, tamén compra aclaralo, apenas ninguén pensa botar ma.n
de moitas barrocas solucións do portugués escrito actu&I ,
senón daquelas que a razón aconse lle, e por eso digo algunhas e fala real.
Aí está ese fato de estudosos -a quen lles compete
en grande parte dar xeito a éstas e outras ideas deitadàs
po los afeizoados de sempre-, firmantes da que se ven
chamando «Carta dos Cinco» («¿ Oué galego? Ortografl~,
independentismo e porvir da lingua», La Voz de Gálicia,
23-4- 78). Estes, precisamente porque son, ao que s.e ve
nacionalistas non «infantis», basean a sua seique inmi- •
nente proposta normativa en que o verdadeiro nemigo do
galego non o é o portugués senón o español. .. metido na·
nosa propria casa, engado eu, e con-armas potentes de
máis.

.

..

GALEGUISMO: IBERISMO
CONTRA . ~SPAÑOLISMO
Por aquf afronto xa 1afirmacións ben concr.e tas do artigo de Cabana,. para lle· pregar ún pouco de obxetividade
e respeito ás ideas dos que pensan .Qôutro~xeito diferente
do seu. No fondo, a cuestión non -radica precisamente en
estar necesitados os «lusitanistas» dun pafs grande -el cita a Castelao e eu citarfalle a Risco, en «Leria», péx.
191 )- ; nin duns leitores que se conten por millóns e
millóns -éste seria problema dun gremio moi determinado cal é o dos escritores-; ou dunha nación única

fá
como o admirado por outros conceptos Vilar ponte pre- ·
tendeu ·na lgures.
O fondo está en comprobarmos unha realidade feliz.:
a comunidade aínda viva entre duas !'lacións que ning.uén
dos que así pensamos tenta fundir nunha só; e unha ·outra
rnalidade infeliz: que o anti-lusismo, que -haino que r.ecoñecer- agroma nos galegos, non é máis que o mesmo
anti-lusismo -de vello contestado polo anti-españolismo
dos lusos- incuiCadó consciente ou fomentando incons_, cientemente polo centralismo español; cabal imperialismo .que endexama.is lle-perdonou a P0r'tugal ou seu xesta,
·-a .s-tia «xesta»- independentista: daf esa vella, despeitacia relación de menosprecios e bulras; para respostar a
outra semellante procedente dun Portuga( que, como fai
todo pais que se independiza, tivo como teima preferente
cortar canto de común poidera haber entre ambos estados .. . O cal, de rebote, ile deu no corazón a Galiza, que
seguíà sendo colonia da mesma ex-metrópoli dos portu : .
gueses ... Esto sen perxuicio dos receos cotiáns entre todos os vecifios do mundo ...
lberismo rnseso, di Cabana,. sen entender que é -ben
doada unha cenfederaciÇm de naciónsr estados ceibes no
seo dunha penlnsula, e, é máis, que . ún non alcanza a
imaxinar -e se el imaxina o cómo, que mo explique- de
qué outro xeito senón confederándose poden ter unha
mínima forza que garantice precisamente a sua indepenflencia ás· nacións territorialmente cati\las... Ne~to o
home disinte, pois, de Castelao, quen quedaria asf incluldo no que el chama «sectores do galeguismo histórico ií.icapaces do plar.itexamento radical da rotura do Estado
unitario e da constru.ción dos Estados nacionais ... ». De
quen tamén disinte no tocante á lingua em¡;iregada en
«Nova Galiza». en moita proporción debida ao proprio
Castelao, como tén de disentir, consecuentemente da
gua toda do Guieiro, por exemplo, en «Sempre en Galiza»:
abonda que lle dea unha leituriña a este libro de libros
para se ilustrar en ambos os dous .aspectos: coido que o,
deica hoxe, méximo exponente do nacionalismo galego
-o proprio Cabana di «O noso Castelao, · n.o~o dos nacia. nalistas»- non pode ser alc.umado de «kisitanjsta», non . embargante os seus «liberdade», «proprio», «para)>, <~am¡,
«até». «ideia», «povo» -ao- lado dos seus reconoñecidos .
hiperenxebrismos diferencialistas-; nin tampo.uco de
«federalista reseso» polas suas derradeiras palabras no ci, t~do libro.
· Para remate, un par de obxecións ainda. Ds que -pretendemos sumamos, no grau que sexa en cada _casq, 510
sistema galego-luso-brasileiro-africano-etc .. cuido c:¡ue
non perseguimos «loitar de igual a igual con español inglés» : é en termos de autodefensa patriótica e- non de
ofensa imperialista que a loita se debe organizar.
E tocante ao meu- amigo Manual Miragaia -provà- ·
cador, seique, da reposta do -Cabana -:-, inda que eu non
cadre cabalmente coa idea de aquél , teño que lle lembrar
a éste que «a probeza de medias» non xustificarfa o abandono ou non plantexamento da loita, pois, daquela, arquivemos a mesma reivindicación nacionalista nosa e «se
chove. deixa. chover»: 11on parecer senón que, desde tal visión burguesa, a prob.eza fose outra ".éousã que un baldqn.
Cómo compaxinar esta, logo, cóa-seguridade, dabon·do
apresada, -de que, «à Hlstor.ia é irr~vers íble e ademais camiña nunha moi concretâ -dirección:.·ã liberación dos pobos oprimidos»? Ogallá o vexan os nosos descendentes,
que o que é nós, coa fe pura e nua habémonos de conformar, según todos os indicios ... Fe que é para nós_talmente unha obriga, pero que non nos pode cegar hastra o
punto de confundirmos arelanza con presente.
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Euskadi

a cabalo-de
Martín \filla

Países Cataláns

EStatut.
escomenza

o~

Ci

nacer

• OARSO
O paso de Mortf n Villa .pQr Euzkadi, do mesmo xeito que o cabalo d'e At,ila,-.. deix_ou un regueiro r~pre•ivo c~n:ta .r:to_s ..veJlos tempos
-¿ v.e.llo.s ?- nos ·que decl.àr:aban a lei anti-terrorista ou o estado de
escepciQn e clarexaban a tod~ · presa que ninguitn se debfa preocupar 'COn Lses de.c retos, ~a _que. iban qfectar esclusivamente aos implicadp~· en actividades terrori.st~s, namen..tras os i:nóis,. os ciudadanoshQ'nrad.os, os bos,. os amig9s de, ~artfnN111a, efltre outros, ·non tiñan
qu·Et preo-éuparse.
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O· Conto é unha ·vella histori·a · zos po r vários disparos, permane-_
que xa ninguéR cFé e que Martín
ce na unidade de coidados intenVilla volveu ·contar en Bilbaó· óo
sivos· no hospital de Ba iona, onde
ga llo da sua Gierradeira .visita :á ca..:.
os médicos -confian poder salvar a
pi ta l.
·suãvida en base-á sua grande for-_
Pañer en vigor . a leí especial-- ta!eza físiGa. •
anti terrbr1sta coincidiu -co ingreso
b · a.tentadb . aconteceú o dÓen prisión de 14 mi litantes de
mingo, ás- 11 , 1-5 da noite, cando o
ET A (p-m) aGusados de atacar en- , matrimonio . Etxabe iba sair pra
lrun , . déspois de pasar_ o. día a
tida de.s bancar-ias por valor duns
20 m W.óns de peseta·s e do-roubo
tra t5alla r n-o resta orante da - sua
de-400 escopetas e duns 35.000
propiedade «Etxabe- Enea>>.· Agarcartuchos nunha tenda e nunha
dábaos un coche Peugot blanco,
fá brica especializadas. Os seus fa matrícula de Pa rís, que guiaba unmiliares denunciaron a aplicación
ha muller rubia. do que se apeou
de torturas aos detidos, e a po licía
unha persoa armada cunha me,,
de Bilbao apurouse en desmentir - tralleta e disparou.
con enerxía «as ealumnias que en-·
Etxabe era ben conocido nos
suciah a ua imaxe».
m edias informativos e . políticos
como un dos «históriGOS» de ET A.
Como pode verse, as mesmas
histerias -e os· mesmos -argumen-Nenibargant es, dende o ano 71
tos que hai tms anos. Neste senmant íñase fora desta orgar:iizaso, agás do PSOE, UCD PCE, toci ón e non facía declaracións sobre dela; N-o·-1975 foi obxeto-doudos os-·¡Ja rtidos e formacións política s çle EtJ:Skadi condenaron .a en ~
tro atentado. Naquel mesmo ano,
un do seus irmáns morreu _asesitrada efl vi gor desta lei e custiona ron a su a vi a!ili lidade. poHtiba
nado a mans· de do.us incontrolapo r -e ntender que é· represiva e -- dos; pern de Arrasate ( 1 ), en Guipuzkoa . franquista.
A reacc ión en Arrasate , lugar
-onde naceu Etxabe, foi instaÍltáO ATENTADO
r:iea . Pouco despois de se produCONTRA- DE ETXABE
ci r-, a notid a correu de boca en
boça e o luns espallouse por toPor- outra banda causou unha
das as fábricas a consigna de fob
grande commoción en todo Euzga xeral. Tamén houbo paws e
kad i o atentado contra do ex-diri :manifestacións de protesta por
xente de.ETA, o pasado domingo
toda a Comarca do alto Deva.
en Doo ibane Garazi , e actual miliMentras que todo esto pasa en
tant e-de ESB , Juan José Etxabe, e
Euzkadi , Martín Villa marchou pra
con tra da sua muller Agurtez
Alemania o deprender e practicar
Agu rtzame Arregu i, que .resultou
novos métodos anti-terroristas.
morta no intre.
O estado de Etxabe é moi gra( 1)
Nas xeografía s españolas, Monve. Ferido no abdomen e nos bradragón.
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-nunha reunión dos senadores e diputados catalóns no «Saio de
Cent» -do Axuntamento barcelonés. A reunión , que se califieou de
«histórica » nunhas declaracións pra A NOSA TERRA do senador da
«Entesa dels Catalans» Solé Sabarfs, non se convocou nin chamou
Asamblea de Parlamentarios, afnda que esto seña un eufemismo
pois, ¿qué outra cousa é unha reunión de todos os senadores e
diputados senón vnha asamblea de parlamentarios? Estes regateos de nonie responden a un interés dos partidos politices de escomenzar a trabatlar axiña- no .~s.tatut n..un clima de concordia e siq irritacións polQ medio. ¿Que a quén pQdía irritar que á asamblea de
pprlamentarios se !le chamara polo seu nome? Pois .ao presi~ent
Tarradella.s, que hai que lembrar que a conxelou dende a sua chegada a Catalunya. Así que como o que interesaba era traballar no
Estatut, e o encargado de convocar a Asamblea de Parlamentarios
- é o organismo autonómico, os partidos convocaron a reunión de seríador~s e diputados.
·
Desta saiu unha comisión redactora formada por vinte membros repartidos entre os diferentes
partidos e coalicións proporcionalmente aos votos acadados no
1 5 de xunio. A redacción escomenzará xa e teñen a pretensión
de 'que esteña rematada antes de
chegar ao fin deste ano. Pro os
pronósticos de Tarradellas son
moi outros e así anuncióu que,
con sorte, teremos Est atut pra
fins do 79.

CONTRA O PEAXE DA 8-30
«El poble ho ha decidit, !11 Cin-

~:

s ·.

• EMILIO VEIGA
O Estatut de Ca-talunya escomenzou a nacer ·esta semana

. r

\

turà gratuit». Estes eran os berros
que daban (0 pobo decidiuno, 111°
Cinturón de balde) as perto de 6
mil persoas a pé e a caravana de
máis de 2 kilómetros de coches,
xoves, 29 de xunio, na manifestación contra do peaxe imposto polo Goberno español ~ B-30, terceiro cinturón de ronda de Barcelona. O que pasa é que o pobo
trabucábase: non foi el quen de cidiu senon o Goberno e o terceiro cinturón deixou de ser de balde
pra pasar a encher as uchas da
empresa privada concesionaria .
A manifestación saiu ás sete

da tard e da Diagonal-paseo de
Gracia , baixou despóis pola Vía
Laietana deica Jaume ! e de alí ao
Axuntamento. No Axunta mento, a
c0misión da federa sión das asociacións de veciños que corw ocaba a manifestación, recabou o
apoio · do organismo muni ci pal á
pet ición de grat uidade que fa i
Barcelona perante a imposición
de peaxe dende Madrid. O Axuntamento sumouse totalm ente ao
cl amor ciudadano e acom pañou á
comisión a entrevistarse co President T arradellas. Frente do Ed ificio municipal está o Pa lau da Generalitat e na praza de Sant Jaume, acugulada de xente, berrábanse as diversas consignas, e.n tre as
que sobresaiu unha espont ánea
dirixida ao - President : «Ja som
aqui» paradodia da sua celebre fase «ja soe aqui» que dixo ao chegar a Barcelona despois do esi lio.
Tarr_adellas recibiu a comis ión
acompañado do Con se ller de
obras p(1blicas e urbanismo, Narcís Serra. Dixo que non aceptaba
feitos consumados e esta medida
do Goberno era impoñér feitos
consumados, xa que non se consu ltou a Generalitat, ou millar di-

to, non se lle fixo caso aos plantexament:)s de gra tuidade mantidos
por ésta e, xa que log0, «non
aceptçimos .a imposición do peaxe» .. E a!eccionador este feito pra
ver claro o ta lant e do Goberno es~
pañol, que, dun lado, fai traslados
de competencias e, polo outro actua é!º marxen tota lmente do organismo preaut Ónómico, indo inclustve alén das esixe ncias deste
e act uando cun ha política de feitos co nsumados «porque o Goberno decidiu». O 111 cinturón non
será de balde. Como decía un cart el posto nun coche da manifestación, <ff arradell as: se éste é o pri meiro traspa so de competencia ,
xa podes ir t oma r polo cú» (sic). E
desgraciadamente, esta pa ncarta
resume a sit uación perfectam ente. A gravedade do asunto é sin
d(1bida a grand_e necesidade de
que este cinturón de ronda siga
sendo de ba lde, porqu e ó a única
rnane irp de evitar a conxestión de
tráfico pesado en Barcelona. Pro
aínda é móis importante pra o Vallés, comarca na que está ubicada
e que é unha das máis industriali zadas de Barce lona,

1. º CONGRESO DA PY M EC
A PYM EC (<\Pequena y Mediana Empresa de Cataluña») celebrou esta semana pasada o seu
primeiro Congreso, e del debemos
destacar unha rnesa' redonda entre centrales e empresarios. Dels
saiu un documento conxunto fi rmaclo pol a UGT e CCOO pola pa rsindical e PYMEC polos empre·
sarios. O acordo, que nalgún medio se chamou o Pacto de Montjuich, establécese dacordo cos seguintes puntos: a necesidade de
que o ehamado autogoberno teña
como marco unha Catalunya xusta . progresiva , estable ·e pacífica,
a necesidade da consolidación da
democracia en base ao esforzo
dos traballadores e dos empresarios pra que a saída da crisis seña
rápida e comporte un modelo renovador de sociedade. En base a
est a colaboración, preténdese que
amingOe o paro. Poñen de manifesto finalmente a responsabil idade de todos de crear comisións
favorables pra que as empresas
desenrolen os- seus obxetivos
económicos e pra que a riqueza
creacla no país se distribúa xustamente. Nos dous factores síntense solidarios os firmantes da declaración , así como en reclamar
da Administración un marco xurídico acaído prás relacións laborais. Desta mesa redonda saiu a
necesidade de crear unha com isión conxunta pra analizar os problemas máis urxentes de cada estamento e intentar soluciona los
polo cami ño do diálogo. e do pacto.

te

eléu tri"cos pra o fogar
Ferramentas en xera l
Fontanería e grifería
A rtíc ulo s de ba za r
Pi nturas
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O Québec cara a sua independencia nacional
.

'

•

XESUS CAMBRE MARIÑO

En data recén, o goberno do Québec
adiantou un chanzo máis cara ao seu obxetivo
nacionalista ao proclamar unha polftica
de longo alcance pola que os seus propios
ciudadanos chegarán a controlar os principais
instrumentos de espresión cultural. lses
instrumentos atópanse hoxe maiormente en mans
estranxeiras. Por iso se fixo esperar moito
un libro branco que baixo do tiduo
de «A Política de Desenrolo Cultural do
Quebec», presentouse coma un borrador dunha
futura sociedade québecóise que, asegún se di,
«debe crear a sua propia imaxen cultural ou
sérá afogada no anonimato
do mexunxe norteamericano».
O libro branco describe a Québec coma un pafs cultu ralmente
subdesen rolado porque, dacordo
co documento, moito do que se
consume está controlado e imposto no pais por forasteiros.
Adema is, o documento gubernamental fixo notar que algúns aspectos da política cultural atopábans af nda nas mans do goberno
f el r 1 do
nadá, principalmente
no qu se refira ás comunicacións
é Investigación cientifica. O libro
tJr~ neo recalca que no eido da cul tura, o Québ c non se pode qued r g rd ndo tr nqullamente a
qt1 a provlncl se convirta nunha
nnción. Pois unh provlncia non
convir t nunh n ción da noite
prn m 1iV1 µ lo f lto d r e orlblr
nón e nstruindo
on tituclóns,
p dr a pe ra
dia por di a «con
p i r ci
ntu i smo, as condicións n ' que unha cultura pode
frol e rn.
Hei que interpretar a iniciativa
cultural do goberno de Québec
coma un p so decisivo no proceso de afirmación da independencia nacional da naclón québecóise
que hoxe se atopa premida pola
dominación ·dos anglos. lse proceso levará, máis tarde ou máis cedo, ao rachamento dese estado
artificial conocldo hoxendf a coma
o Canadá, enxendro político concebido polo imperialismo británico nos seus dias de esplendor victoriano que xa quedaron atrás hai
moito tempo.
HISTORIA DO. QUEBEC
Despois da esploración que fixo do Canadá Jacques Cartier no
1 534, a traveso do Golfo do San
Lourenzo, Francia interesouse naquelas terras. Unha espedición ao
mando de Samuel Champlain estableceuse no Canadá en 1 608,
fundándose a cidade de Québec
en 1625 e Montréal. hoxe a cidade máis importante e o centro comercial e industrial do pafs, e de
todo o estado. fundouse no 1 642.
Vinteún anos despois, no 1663,
os asentamentos franceses no
Canadá foron organizados coma a
colonia da Nova Francia, declarándose á cidade de Québec capital
provincial. Do choque de Francia
e Inglaterra no decurso do século
XVlll polo contrai do Canadá, sairon ganancio os británicos. Inglaterra, despois de capturar Québec
en 1759, conqueriu o resto da
Nova Francia n0 1763 ao cabo da
Guerra dos Sete Anos, ou Francolndian War. A Nova Francia convertlrona os ingleses na provincia
de Québec en 1774, e os francocanadienses recibiron un trato de
pobo sometido á coroa britanica.

c

Despois dun século de asoballamento e moitos anos de loitas e
axitación pra conquerir un goberno méis democrático e dereitos
ciudadanos, Inglaterra mandou ao
Canadá a Lord Durham pra que
investigase as condicións do pafs.
Froito deste inquérito foi o famoso Durham Report, no que se recomendaba concederlle ao Canada o autogoberno. Dese xeito, t ras
da proc lamación polo Parlamento
británico da British North American Act (a maneira de Constitución), creouse o 1 de xu lio de
1867 o Dominio do Canadó. lste
terfâ un sistema federal de goberno, cun parlamento e gabinete
qu . s guirfan os modelos británi co baixo da autoridade da Coroa,
No 1931 . declarouse ao Canadá
Oominio autónomo dentro do lm - .
porio británico. Ao ser sustituido o
lmperio pola Comunidade Británi ca de Nacións. o Canadá seguiu
sendo un membro desa Comunidade.
Hai que salientar que no fun cionamento do Canadá coma unha federación de provincias todo
tendeu a favorecer a posición dominante da poboación de orixen
anglo sabor dos franco-canadienses. Os anglos. que nun principio
foron minoría. hoxe xa teñen
maioria numérica en todas as provincias do Canadá , agás Québec.
Por outra banda Québec, que cun ha estensión territorial de
1.540.680 km 2 é a provincia mei rande do Canadá, foi quedando
crecentemene subordinado aos
intereses capitalistas de orixen
anglo. Desa maneira, os québecóis viven baixo dunha situación
discriminatoria contra deles na
sua propia terra . O contrai da
maioría das actividades económicas da provincia polos anglos que
viven no Québec, levou á esclusión dos franco-canadienses das
oportunidades de avante económico e social.
No Ouébec dase unha estructura económica moi desartellada
que é o reflexo da situación. colonial que sofre o país. Por unha
banda, hai unha dominación do
capital anglo-canadiense e norteamericano. De feito, os recursos
básicos atópanse nas mans da
minoria anglo-falante, que non
conta máis que co 1 7 por cento
da poboación do Québec. Por outra banda, hai grandes desequilibrios espaciais dentro do territorio
provocados polo interés do asentamento do capital penetrador.
Dese xeito, namentras moitas rexións están subdesenroladas, as
actividades industriais concén-

transe no Grand Montréal: unhas cinco mil fábricas, que representan o sesenta por cento da anteira producción industrial do
Québec. Montréal tamén absorbe
o cuarenta por cento de toda a
poboación da provincia. Ou seña,
unha megalópolis inflada artificialmente polo interés do capital
colonizador.
Hai un acordo xeralmente
compartido de que a medra
económica fixo moi pouco pra
cambear a posición de inferioridade dos franco-ca nadienses. Reconócese que nas grandes corporacións, nos bancos ou nas pontas
das compañías multinacionais
que operan no Québec, poucos
québecóis chega~on a posicións
importahtes. A forte desigualda~
de; o verse discriminados na sua
propia terra. é un dos _motivos que .
fomenta
a inquedanza política
nacion_alista no Québec. Os nacionalistas québecóis teñen chegado
á conclusión de que as _desigualdades entre os dous grupos nacionais non se poderán resolver
hastra. que as decisións económicas esteñan enteiramente controladas polo goberno soberno do
Québec.
Non hai dúbida de que a loita
cultural e a defensa da lingua propia é un ingredinte funda l)1ental

do pulo que está tomando o na- as eleccións do 1 5 de santos de
cionalismo québecóis. Precisa- 1976, a traveso dunha campaña
mente, co gallo de mingoar as ten- baseada na indepem. 'ncia pra o
dencias independentistas, o go- Québec. René Lévesque, xa conberno federal montou unha cam- . vertido no primeiro ministro do
paña hai anos pra facer do Cana- Québec, anunciou despois das
dá unha sociedade «funcional- afeccións que o novo goberno
mente bilingl.ie» pra este ano de provincial respetarfa polo momen1978, obxetivo no que, evidente- to as Qbrigas federais deiqa a cemente, fracasou. Ademais . .xa en lebración dun referéndum formal
xulio de 1974, a Asamblea pro- encol da independencia: Mais invincial do Québec designou ao sistiu que o sentimento pro-indefrancés coma a saia lingua oficial pendentista no Québec medraba
do Québec.
de día en dia.
No encomenzo da presente déEis pois unha naé"ión que des~
cada de 1970, o ideal da indepen- pert.a. Un pobo que loita por c0ndencia encarreirouse pola loita ar- queric a tndependencia e a sobemada, representada principal- rania nacional porque chegou á
mente polo Front de Libération conclusión de que somente sen do
du Québec (FLO) ao que se lle qorios da· sua casa ,poderían os
atribuiu a morte do ministro de québecóis éhegar a ser donos do
Traballo do goberno provincial, seu , propio destino.
Pierre Laporte. lste incider:ite proDATOS BÁSICOS DO ÕUÉBEC
vocou a invocación polo gobe.rno
Estensión : 1.540.680 Km 2
federal da War Measures Act
Poboación: 6.300.000
( 1970) que -lle permitiu ao goberPrincipa.is recuros: - Minería
no de ·Ottawa desencadear unha
(amianto, cobre, zinc, etc.). Bosgra nde represión contra dos naq!Jes: , (700.000 ·Km 2 de plantaE:ionalistas qu$becóis. O FLQ f~i
cións). Enerx.íà: (grandes recursos
controlado e esnaquizado daqu~
hidroeléctricos). 40% do 'Can adá
la .
lndustria s principais: alimentos e
Nembargantes, o Parti Québebebk:las, papel e derivados da macóis colleu o relevo da loita naciodeira. metalurxia e testís.
nalista por meli:lio do vieiro electoDistrb. do trabaJlo: 9% primaria
ral. Xa nas eleccións qe outono de
:: 30% secundario - 61 % terciaria.
1976, o Parti Québec6is ganóu

o ctaso ,Sun life
•

XA VIER ALCALA

Montréal é unha illa en Norteamérica; mil·lor
dito, é a capital dunha illa nésa parte
do Novo Mundo. Ao andar polas su?s
ruas nótase na fala da xente, mesmo
no coidado do ·vestir: pa~an á beira
do transeúnte rapazas a falar
francés vestidas con requinte europeu; son
mozas da burguesía intelectual, criadas na idea
de que ser québecóis é ser diferente.
En Montréal (no Montréal
que ven os turistas, ou sexa,
donde non viven os galegos e os
portugueses. xunto s. amoreados, mesturados con centroeu ropeus, italiáns, gregos ...). no
Montréal moderno e sorpren dente, hai un edificio que foi «o
máis grande do lmperio Británico»: é o rañaceos da Sun Life
Assurance Co., luxoso couto
privado da burguesía do diñeiro,
que fala inglés ...
N°os primeiros parágrafos
destas notas quedan xa mencionados tres dos elementos que
dan a mestura explosiva do Canadá francés: a pequena burguesía francófona. procedente
do medio rural. o proletariado
de mil falas procedente da emigración, e a élite económica angloparla nte. Os québec6is
francófonos, nun esforzo de
concienciación, lanzáronse á toma do poder político co medo
de deixar de ser maioría, porque
a política do bilinguismo canadiense, favorecedora da lingua
do poder, facía que os inmigrantes escolleran ser angloparlantes: para conseguir un bon posto de traballo o importante é saber inglés, non francés; e á hora
de ver a televisión conéctase co
canal inglés e acabouse.
Ao chegar ao poder -o Parti
Québecóis, con René Levesque

ao frente , comezou unha política linguística dende o goberno
provinci al para levar as cousas ·
ao rego. En primeiro lugar veu a
lei que fai do francés a única língua oficial no Québec. E de
agora en diante, as cousas van
ser aínda máis difíciles para o
inglés agresivo dos que manda·n
no Québec (e dos que mostran
as gadoupas unhas poucas mi llas ao sul): a partir do primeiro
de xullo, os anuncias publicitarios teñen que ir en francés.
Estas normas restrictivas non
lle gustan ao capita l, que moi
fría e británicamente se dignaba
permitir a existencia da outra
língua por dous séculos atrincheirada na? granxas de terras
de San Lourenzo. A língua non é
somente a patria dos homes
senón tamén do diñeiro, como
se ven de ver na decisión toma da recentemente pola Sun Life:
vaise para Toronto, donde xa se
í-ala inglés chicloso. igual ao do
outro lado da fronteira; deixa o
seu edificio enorme de Montreal
e deixa a Montreal sen mil oitocentos postos de traballo ...
O capital acáballe de dar o
primeiro aviso serio aos nacronalistas do Quebec: se seguen a
facer presión concíenciando á
xente (á masa que se transborda
do campo para a fábrica, do
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francés materno para o ing lés
da tecnoloxía), se contin úan a
falar de ind ependencia que os
salve como pobo diferente. xa
saben: fai as maletas, que o
máis doado é contar dólares en
·inglés.
Pero o caso da Sun Life non
é o único. Moitas empresas menores xa se foron do Quebec,
ben totalmente ou ben transfe rindo os departamentos «vitais»
para outras províncias angl ófonas do Canadá. Con elo o nacionalismo québecóis vaise ver
nunha difícil conxuntura, vaise
ter que ra dica lizar se quere
manter o r-umo do país cara a independencia soñada. Pa ra os
québecóis a liberación nacional
vailles supoñer unha rêcesión
económica coa complicación de
arrastrar a moitos inmigrantes ...
A quen esto escribe, m¡nha primei ra visita ao Quebec, en
1974, un profesor da universidade Lavai aseg.uróulle que «en
dez anos o Quebec sería libre»;
nunha segunda estancia en
1977 , cando xa se rumoreaba o
as~nto da Sun Life, un galego
emigrado queixábaselle: «ainda
imos ter que marchar de aquí. .. ».
Ante este caso da Sun Life ,
ante a realidade dr"amática do
Quebec, a un non se lle pode escapar certa reflexión marxinal: é
lástima que os franceses, tan
preocupados polo caso do Quebec (lémbrese o comprometedor «Vive le Quebec libre!» de
De Gaulle no seu viaxe ao Canadá). non sexan capaces de comparar este caso cos dos países
que eles oprimen: Euskadi. Cataluña, Occitania, Corsa. Aisacia, Bretaña ... Sen dúblda habería que trae r a este punto final
unha cita bíbl ica que aforramos,
por demasiado conocida.
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O .balonmán galego:.
os. equi~s, págano todo
No número vinte de A NOSA TERRA,
faciamos pública
unha conversa co entrenador do equipo baseo
Loyola-lnda utxu, que vén de ascender á primeira
división estatql do balonmán español. Un dos
equip.os cos que tivo que enfrentarse o
L. lndautxu foi co A_londras ·de Cangas, que sería
o segundo ao remate da compefición polo ascenso.
Cón Camiña, xogador-entrenador dó equipo
pontevedrés, falamos encol da ~aúde "flUe tén ou
que merece este _deporte, cada día máis afincado
nas vilas da .nosa nación.
. -Coidamos nós que os comenzos do balonmán en Cangas, como noutras vilas galegas, serían dabondo sacrifica-

dos ... -·
:i.rí a

·-

mos xogar nunha pista coberta,
no pabellón, . e nós aceptamos;
d~ste xeito, fíxose a fusión do vello equipo, o tuceros, co Alondras;
inda antes· de terse rematádo a.
pabellón xogábamos na pista do
aterrado, os xogadores vestiamonos no baixo en obras dunha ca~a
e os ábritros facíano na vivenda .
de calquera veciño.

- Pois e·u '1émbrome do balonmán que se facía eiquí xa de dazaoito · anos pra atrás, habia un
grupo de· xente que xogaba:
Acuña: . Simón, _ Diz, Antón .. : Alá
pola te~pada do sesenta e cafro,
-¿De q.Úé xeito se ·fan en
apareceu un ..equipo que xogaba
Gal'icia as competicións?
.
na segunda división, ·era Acuña o
que o levabá cara adiante; dem--5iquí non- hai unha federapois fíxose un equipo cos x_uvenís,
ción galega, hai somente federano que. empecei eu a xogar; da- -çións provinciais, as êatro das
quela non tiñamq_s nada de nada,
provincias c.ada unha coas suas
xogabamos na rua, levando as · máne"iras de m.ontaxe, etc.; a máis
porterías · ao·, IGmbõ e poñéndÓHe
forte é ·a -de PGntevedra e .a ·má•s
unhas redes p~r diante tia casa do - floxa a de Our~nse; en Ponteved~a
lndalecio pra non lle romper osvitemos competicións de senior,
dros;· marcabámos o campo póla
unha de primeira, unhà de segun-·
noite, moitas veces ás duas da da e duas de terceira; .en feme11imañ'é n pra que os coches non ·es- · nos senior hai unha de primeira e
bdrral laran a pintura; todo era no- outra de segunda; en xuvenís,
so, ou sexa, pola nosa conta: via- unha de primeira e cafro de sexes, árbitros - tamén nós lle paga.._.
gunda; un grupiño de xuvenís fe- ·
bam.os dos nosos cartos, uns cinfTleninos e agora tamén aparecen
co pesos por partido e arnais o a traballar nos infantís; como podesplazamento; pra xuntar todos des ver, é unha grande cantidade
0s cartos facia mos todo a esco- de equipas pesie aos moitos fallos
te- ; moi axiña xogamos na se- que tén o nivel feder.ativo, sen
gunda ~ - na primeira provincial, ningunha axuda.
que foi cando fixemos a pista do
TEUCRO - ~LONDRAS: pisando a ·raia das
-¿Qué equipos galegos son
a terrado , traballando nós; o
hoxendía
os
mellores
dentro
e
ax untamento non deu nin as grafora da nosa naci6n?
cias, inda máis, tampouco lle abo- No caso do Teucro, a sua
hou unha factura de albañil que
historia de equipo punteiro, todos
- Bueno, pois xa eiquí non hai
nós non podíamos pagar, e hoxe
os rapaces de Pontevedra tiñan
ningunha dúbida, o Octavio, o
ben que lles cobra aos tendeiros
nel a sua meta; no Octavio, penso
Teucro e o Chapela; o Octavio
que poñen alí polos mercados, sapola sua canteira, sempre moza e que foi o bon traballo do seu presidente, que -non reparou en gasbor da pista; tivemos que an_d ar a
combativa; o Teucro, pola sua
pedir polas casas e moitas veces
tos, tratando moi ben aos xogadobanda, non quixo ou non puido reres; estar no Octavio era sempre
erguemos ben cedo pra regar co~
novarse a tempo e agora anda
auga senón querí-amos que estoumoi por baixo da sua boa sona , conquerir algo, ou ben un emprepase o cem~nto .
go ou outra cousa; o caso do Chadoutros anos.
pela
non estrana a ninguén, ali hai
-¿E c6mo veu nacer o Alon-¿Por qué será que somenunha canteira estraordinaria, a
dras?
tes estes tres equipos sexan os
mellor canteira de toda a provin- Pois, hai tres ou catro tem- que vaian con moita ventaxa
cia de Pontevedra.
padas, faláronnos de que podería- sobor do resto?
-Á.xente, ¿g6stalle o balonmán?, ¿vedes que haxa afici()n
abondosa?
- Sí, afición hai moita, non somente a oosa, que é das mellores
de Galicia, senón que se pode \ler
que esta é un.feito que vai a máis
en todos os sítios.

axudas.

tros equipas dalí axúdano sempre,
cousa que non pasa eiquí. como
ben quedou demostrado este ano
cos dous equipas galegos que loitabamos polo ascenso á primeira
estatal. • '

-O noso balonmán, ¿pode
competir con certa dignidade co
do resto do estado español?
- Boeno. no balonmán español mandan os que teñen os
.cartos, os grandes Clubs, entón,
claro, non podemos competir con
eles a nivel de títulos, pro ao nivel
de manterse na categoría sí, tranquilamente.
-Dise por ahí que o Alondras, se cadra, -·non ascendeu
porque co ascenso tamén se poderían perder máis cartos nos
desplazamentos ...

- Eso é falso; se subiramos á
primeira , tamén mellorada a ta qu~lla , inda máis, aforrabamos
cartos ; e ganancio somente os
partidos da casa e coas visitas do
Teucro , Chapela e Octavio, xa facíamos pra ir tirando con certo
desafogo; tiñamos calculado que
con trescentas mil pesetas xa se
cubrían os gastos por toda a tempada de liga; na provincial, anque
se coide que non, os equipas
teñen tamén moitas contas baixas.
Como xa adiantabamos noutro número do noso periódico, o
balonmán de eiquí perdeu o
tren das axudas. A Galicia deportista sigue, tamén, agardan-

do.

PINTOR

-Do balonmán de fora,
¿q1Jé cousas son as que móis
vos interesan?
-- Nos outros sitios tamén escoitamos a mesma q~eixa de cara
as federacións provinciais e do estado; o que sí teñen entre eles é
moita máis axuda, están máis
xuntos, e se un equipo chega a
xogar na fase do ascenso, como
nos pasou a nós este ano, os ou-

-

od.ereito e a razón
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SEGURO DE DESEMPREGO
¿DEREITO OU ESMOLA?
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO

A derradeira semana, unha carta dun lector na
sección «Da terra asoba llada» esplicaba certos puntos cecais non moi conocidos sobor do seguro de
desemprego; pola grande importancla desta prestación da Seguridade Social, sobor de todo neste intre pola morea de despidos e espedientes de crisis
que se nos vén enriba e diante da falla de postos de
traballo, é interesante profundar un anaco neste tema.

so de que se inscribi ran na ofic'na de emprego na
percura dun novo .traballo, po<:.ien conquerir o subsidio de paro.
Xt

b

O SERVICIO MILITAR
Outro caso qu_e se dá abondo, é o do traballador
que, estando en escendencia pra cum.prir o servicio
militar obrigatorio ou vpluntario, se atopa á vol ta
con que non tén posto de traballo; en principio,~ lei
establece que sempre que se cumpriran os requisi tos de cotización, pode p~dir bs seguros de desemprego nós dous meses seguintes á volta da mili ; pero os tribunais, pensando que o servicio militar pui dera durar máis dos 1 8 meses nos que deberian fa cerse os 1 80 días de cotización, entende o precepto
no senso de que abonda con ter as cotizacións nos
18 meses denantes de ir á «mili». A situación de desemprego tén de estar declarada, señ~ pólá Delegación de Traballo, nos casos de espedientes de çrisis ,
pola Maxistratura por medio de sentenciaou por re conocemento co mesmo empresario en conciliación
feit9 perante a Maxistratura de Traballo, !?empre
que abone unha indemnización dun mes .de sala rio
eomo mínimo.

O paro forzoso ou non querido, o que se chama
desemprego asegún a lexislación, é a situación na
que se atopan os que querendo e podendo traballar
perden a sua ocupación por causas alleas á sua
vontade. Somente nos casos nos que se dean estes
requisitos se pode cobrar o seguro de desemprego,
que ao fin e ao cabo, é unha compensac ión por esa
perda do salario sempre e cando, ademais, teñan ,
cotizados 180 dias nos derradeiros 1 8 meses.
Dado que a lei esixe que o paro seña involunta ~
rio, non terán dereito ao seguro de desemprego os
que cosen voluntariamente no traballo nin os despedidos a quon se lles declare procedente o despido
(xa que se entende que eles tiveron a culpa de perder o seu posto de traballo) nin aqueles que non fan
cJ manda perante a Maxistratura en contra do seu
d pido ou non intentan a readmlsión. Esisten, con 1
tncJo, cJu s
e pclóns interesantes. Por unha bancl , can 1 o tr b llador plde el mesmo a rescisión
cio contr to d tr ballo en base ás causas legais autor 11 el s (rn lo tratos, falla de pago, etc.), si a Maxistr tur d el ra que ef ctlvamente esistfa unha si tuación
o all nte pra o traballador, é lóxico que
non se lle eslxa que contlnúe tal traballo, e que a
p rda do mesmo se considere allea á sua vontade,
reconocéndose lle por tanto o dereito ao seguro de
desemprego; tamén no caso dos chamados despidos obxetivos, dado que se refiran non a razóns
sancionables, senón a situacións alleas é vontade
do traballador (amortización do seu posto de traballo, ineptitude, inadaptación aos cambeos tecnolóxicos da empresa, etc.), é lóxico, pois, que tamén cobre o seguro de desemprego. Ao mesmo tempo, temos de sinalar que o remate dun contrato eventual
por aspiración de obra ou ben por pase do tempo fixado, sempre que non seña o traballador o que invoque as causas da terminación do contrato, considérase tamén como paro involuntario.
Como queira que un dos requisitos pra o dereito ·
a prestación por desemprego é o de poder traballar,
perden o dereito os que non poldan traballar porque
se lles condenara, a pena de privación de libertada
ou inhabiiltaclón pré sua profesión, ou aqueles declarados Incapaces pra todo trabal lo ; aos que se lles
declarara incapaces pra o seu traballo habitual , ca-
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Os empresarios qu~ tanto protesta_n .dec[ndo -que
o seguro de desemprego , o uti[i·ian~ trabalLadores
que podfan traballar, nembargantes, non fan ofertas
a traveso das oficinas de colocación e dan os choios
a traveso doutras canles; e nembargantes, a lei establece que o dereito ás prestacións de desemprego
se suspenderá durante sei~ meses sempre que o
traballador rexeite unha oferta de traballo axeitado
ou . se negue a pract1car as medidas de -formación
profesional acordes pra conquerir un emprego; a
estes efectos, considérase un traballo ~x.eitado o
que corresponde ás aptitudes físicas ou profes10nais do desempregado. Pero o certo é que atraveso
das oficinas de emprego é moi difícil que cheguen
as ofertas de traballo. E, por outra banda, ·cando a
un home se lle pagan 11 ou 12 mil pesetas como
subsidio de desemprego ¿non é lóxico entón que
busque algo que lle axude a vivir? Porque o traballador pode pensar moitas veces que ou ben sigue traballando ou o que lle dan non lle sirve pra nada. Dase conta entón de que lle están dando unha esmola
en vez de conquerir a realización do derejto a ese
salario que perdeu sin culpa ningunha. E pensemos
tamén que ao lado do problema estricto des_e para
forzoso, 9$tá o chamado paro encuberto ou subem prego, cando asisten tantos traballadores ocupados
e con un rendemento baixo pra cada un deles, traducido nun nível tamén baixo de remuneración e- condicións de vida.

,da terra.asoballada
Xenevra, 27 de xunio do
1978
A Irmandade Galega na Suíza,
no nome do que ela representa e
en total acordo cos seus obxetivos, denuncia a falla de honestidade, o arriblsmo e a compllcidade da Xunta de Gallcía e dos seus
acólitos da esquerda españolista
e outros, na sua tentativa de recuperación dos restos do noso Castelao pró 2 5 de xulio, cando as
condicións mínimas pra este feito
non se reunen.
É verdadeiramente aldraxante

pró pobo galego ollar que os nemigos de sempre pretenden con
esta maniobra agachar a sua verdadeira faciana de axentes do colonialismo, pra perpetuar o asoballamento colonial da nosa Terra.
Emporiso que dende «ao lonxe
da Terra» (emigración), pero cos
ollos e co corazón nela, protestamos polo aldraxe que se nos fai
como patriotas galegos con esta
manipulación vergoñenta que está a facer esa xente co noso Pai
Espritoal.
Na agarda que esta carta seña

tida en consideración por vostede
prá sua publicación e dándolle as
gracias por adianto, pregámoslle,
ben cara Señora, de aceptar a testimuña dos nosos saúdos de irmandade e patrióticos.

Pola ISG
RICARDE SARMIENTO
CONTRADICIÔNS
DO AXUNTAMENTO
COMPOSTELANO
O pasado 20 de San Xoán, ás

12,30 a. m., na Praza do Toural
de Santiago, rifouse e acusouselle
de perturbación do arden público
pola pàlicía municipal a Antón Lóµez Bens, que estaba tocando a
gaita . E un quédase un pouco
asorado, porque na Praza do Toural perante todo o dfa están a
atronar os altavoces de Comercial
Mateo cunha variada programación de ésitos do momento e polas noites, deica as duas ou tres
da mañá sonan os altavoces de
bingo do Mercantil e, ao remate,
un tén que andar listo se non que-

re que os coches que saian da
plaza - aparcan alf ás horas do
bingo a pesares do bando munici-pal ~ non o atropellen, pois pasan
a toda velocidade e ás veces hastra tocando as bocinas ... E mesmo
o Axuntamento compostelano págalles aos tunas pra que saian
cantar polas noites ... Asf que a ver
quen o entende, ¿ pódese ou non
se pode facer ruído?

XOAN M. CARREIRA
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A ARTE E OS XEITOS

FELIPE SENEN

OS FEIREANTES
E A ARQUITECTURA
DO ÇAM~O DA FEIRA
Moitas vi las de Galicia for9n
medrando á conta das feiras:
Lalín , Monterroso, O Carba1.iiño... Lugares ben relacionados, nos cruce.iras dos camiños,
ao pé das e~radas e no miolo
do país, onde se xuntaban os ribeiraos do viño, os · xamoneiros,
os - g'a ndeiros, pulpeiras, panadeiras, tratantes, oveiras, queixe iros, todo un xeito de vjda ambu lar:ite que vencellaba a isas
xe ntes do camiño : arrieiros, frades, candongas ou moinantes.
lstas nosas xentes doutro
tempo matinaron na feira como
saída pr:á producción da montana, da veiga ou do mar. O modo

que mesmamente convida a pechar os tratos co apretón de
mans dun xeito máis Intimo.

de ser do feireante, de resolver a
su_a econom'fa, fixo que- crea,ra
un tipo de transportes enxebres,
denqe as andainas pola noite co
gando e os faces, a pé, meténclose coa escuridade na_s fochas
e nas cunetas, deica as «lf neas»
da mañanciña, as de «Ferias y
Fiestas» que misturaban fardos,
culeiras, aguilladas ou rom anas.
Ceños fruncidos , cavila res ou
conversas dos precios, da ca li dade da boa ou ruín feira, facíanlle compaña ao run run do
motor e á leviá. marcha do coche
da línea.

8ite-iras, oveiras, panadeiras,
mulleres da 1-á e da s~mente
axúntanse asegún o lugar tradicional. Os postos de xantar, das
telas, ou zoq.ueiros, gárdanse
baixo do pendello ou o cobertiZJJ, coa mercancia derriba das
mesas de cabplete, cómodas e
lixeiras de levar.

Niste ir e vir. de fe ira en ro~ri
xe e de romaxe en fe.ira, naceu
unha arquitectura que lle aquece, pra armar e desa~m ~r axiña,
de madeira: bancos, tel-derete_s, .
posto s... Outra fixa~ de granito e
traba llado : al.p~ndres., fontes,

mesas pra xa nta r. Todo arrodeando ao campo da feira, cuberto pol9 follaxe dos carballos

S9utelo, Vilatuxe, Moldes do
-Ca rball iño, Silleda, antre outras
vilas de feira, ainda conse_rvan a
vella arquitectura de pedra, cavilada pra os días do mercado:
os cobertizos abertos e retella dos con tela do país ou de piz.arra , sostidos por varales ao estilo galego, bancos corridos de
granito coas mesas pra os postos das vendedoras, mesas de

andando aterra

pedra pra xantar e a fonte no
centro cos pilóns pra abrevar o
gando. Así naceu un urbanismo
pra acoller as feiras, ise mesmo
urbanismo que abonda que seña
creación xenial do pasado pra
que niste noso tempo se deixe
botar a perder, trocándose o
campo da feira en «lugar urbanizable» pra vivendas, cecais de
pos.tín pra os privilexiados
señores.
A feita tamén pasou á man
dos grandes almacéns, das «galerías» que misturan a botica, o
ultramarinos, a ferreterla, coa
«boutique» esótica e alleante.
Nun despacho, os propietarios
refregan as mans; iles fan a millar feira. E namentras, polos camiños das Américas, da Europa,
aínda quedan os feireantes galegos negociai:ido coa sua carne ...

M. HORTAS VtlANOV A
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DOUS VIAXES

da parte de Carballo, estaba ca sado, tiña tres fillos. levaba el
soio tres años na Suiza e traguf a
aforrad as catrocentas e pico míl
pesetas. Ó chegar a San~iago
ca vil aba en alugar un tasi pra ir
xanta r cos seus' o pulpo a feira
de Carballo.

A XENEVRA
No vrau, Galicia vaise encher
de emigrantes, famentos de
ollar a Terra, de tripala, de poseela . As vacaciós remataranse
axiña. Cando se rematen será o
retorno e a tristura. As nosas
xentes voltarán ós seus ·lugares
.de traballo, ateigados de verdes- ·
os seus ollos. No seu esprito resoará aínda longamente o esto urido dos foguetes festeiros . !:
a músioa da mu ineira encheralles o sentimento. SI non hai
unna desgracia na família non
voltarán deica ó ano que vén.
Arrnpiante.
Unha das cidades europeas
que queda'rá valeira de emi..grantes ga !egos -será >.<enevra. A ben
cuidada Xenevra. A ben ordenada, a ben limpa, a ben plan ificada, a ben cartesiana. A Xenevra
capitalista, que se olla no lago.
A Xenevra do «Café Carabelle»,
tan cómodo, sito na rúa que vai
a esta ción e no que se escoita
fa lar m áis galego que no «Café
Galicia» - pe rdo nando da
Cruña.
Estiven -un par de veces en
Xenev.ra, levado polos nosos
emig rantes. O que máis me chamou a atención da cidade foi ,
nas «Galerías Centrales», o
anu ncio dunha famosa marca
de relós. O anuncio cubre o cen.
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horas; o .lugar enchíase de mirós
que éstaban, como este servidor, coas bocas abertas, ollando
esta función que era gratuita. '

tro das «Ga lerias». de banda a
banda. As horas en punto principia a tocar 1.1n carillón, que é
unha maravilla. Logo ábrese
unha portaleira e comenza a
saír pola ela unha tropa que lle
ronca o nabizQ, cun guerreiro ó
frente, levando unha bandeira
en auto. Na parte oposta ábrese
outra portaleira e por ela desaparecía toda aquela familia . Hai
un intre no que toda esta procesión ocupa todo o frente das
«Galerf as». Persoalmente aquela
festa moito me divertia. E non
era a mín saio. Que 6 tocar as
-
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·A segunda vez que fun a Xevoltei en avión. Denantes
de subir ó aparato a xente da
nosa tribu estaba no aerop,arto
coa cara pegada 6 cristal, agardando que abriran a porta que
dá as pistas. Así que a abriron a
xente entrou na pista ·coino
unha riada.
nev~a

O meu compañeiro de asento
no avión chamábase Xulio. Era
1
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oidioma
«ESPERAMOS VOS»,
NON

«VOS ESPERAMOS»
Xa o dedamos a semana pasada : o domínio do noso Idioma,
pra quen nono pasea de seu~
implica a adquisición duns hábitos fonéticos novos e dunhas
Eistru cturas siritáctlcas que lle
son espec{ficas. Xa temos comentado máis dunha vez que
. son frecue.ntes_as lnterferencias
que se producen entre duas linguas en contacto' e cómo a erosión é particularme~te vlslble no
idioma non oficial, que no noso
caso sofr.e ademáis os afectos
da colonización española. A lnfluE11cia degradante do castelán

moi cativa. Esplicoumt:: que
unha vez que, na Suiza, bebera
cerveza e comenzara a hinchar.
E que deica que a sudou non se
puxera ben.
- ¿E cómo a sudache?
- ¿E cómo iba ser? Poñéndome coa barriga 6 sol.

Xulio voltaba de vez pra GaliXulio mercoulle tabaco no
avión á azafata pra convidar a
cia. Contoume que, cando cheamigos e veciños. Según me ra gara a Suiza, dixera que era albañil. Ó ollalo poñer lad rill os, o
zonou, a ganancia da venta do
tabaco era prá azafata, ade11náis
Suizo - Xulio sempre decfa
«0 Suizo»- deulle outro traba - . de ser má is barato no avión . E
que cando a -azafata viña cos callo: baixar ladrillo dun camión e
ramelos deixáballe coller decargalo no volquete dunha grúa .
máis. Así salanlle gratis os caraNa primeira época, ademáis,
melos prós fillos.
fregaba platos nun restaurante.
O Suizo da obra deulle a Xulio
- A mín - díxome Xullo - o
alonxamento nun chalet do que
que me estrana é como o avión
era propietario, cedéndolle a capode chegar 6 seu lugar de dessiña do xard iñ eiro. Cando o Suítino. Dende eiqul enriba non se
zo foi ver ó Xulio, este non estaol la nada. Na cabina do avión
. ba saio: mercara un porco, ó
non chega o radio . No outro via que mantiña coas lavaduras do
xe eu traguía un transistor e non
restaurante no que traballaba . O
collía nada.
Suizo _cabreouse. Mais consenEntón eu dinlle esta esplicatiu. Cando Xulio matou o porco
ción que sigue , anque logo tiven
viuse tolo pra facerse con sal
os meus escrúpulos:
grosa pra salgalo. Por fin pro- Si te fixas, na cabina do
porcionoulla un italiano. Xcilio
avión van dous: o piloto e o axudeulle proba do porco ó Suizo
dante. O p[loto xa sabe o caque quedou moi gustoso. Xulio
miño. Cando o piloto falle ou fal$~gredoume c::¡ue o Suizo, no
te o axudante xa sabe a ónde
canto de tallar o touciño coa naten que ir.
valla sabor do pan, que o papa- Pois é verdade. Eu non
ba a dentàdas e sin pan.
caía nesa.
Si o Xulio me lé, eu pídolle
· Xulio somentes bebía viño .
perdón dende estas líñas.
Sostiña que a cerveza suiza era
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MARIA PILAR GARCIA NEGRO
sobre do galego fais nota·r en todos os eidos do no;:¡o idioma,
· pera cualitativamente é distinta;
~s!, mentras os castelanismos
lésicos só afectan ,á «codia» da
li.ngua e son bos de detectar e
de correxfr, os castelanismos
sintácticos, en .troques, da'nan 6
idioma a un nivel máis profundo
e, por esta ~ deben ser especialmente combatidos. O erro que
imos comentar hoxe pertence a
este segundo tipo de contaminacións.
En determinadas ordenacións ·sintácticas (en xeral, cando a oración é declarativa, principal) , o pronome no noso idio~ ma vai despois do verbo. ESPERÁMOSVOS é o correcto no
primeiro caso que ilustra hoxe a

sección. TELOS A MAN éo no
segundo caso, e~ lugar do «Os
tés a man» que aparece na viñeta. «Colleumo ela», - «dlxenche
que volvería», «vino onte», «s!ntollo moito», «déillela eu», «doeme moito», «gustouchelle ben»,
«segárono todo», «atenderanvos

mañá ... » son exemplos deste
rasgo sintáctico do noso idioma.
A presencia na frase dun «pois»,
dun «pero», dun «mais», non escusa esta colocación posposta
do pronome: «non foi á dó Lousa, pero vino igual», «non habia
luz ningunha , mais decateime
da sua presencia axiña», «se non
che gusta facelo deste xeito.
pois falo doutro».

«vaino facer», «m1reina hoxe»,
«cantounas moi ben», «bebeunos todos», «viuno na sua casa».
Aparece un 1 (o das segundas
formas do artigo e máis do pronome átono) cando a forma verbal remata en -s. Asf: «telos na
mesa», «víchelas aló», «escoitá chelo todo», «trabucádelo todiñm>, «fóstelo curar», «habédelo
facer de noite».

Compra termos en conta que
esta posposición do pronome
provoca cambias nalgunhas formas verbais. Cando o verbo remata en diptongo decrecente
(ai, ei, ou, eu, iu) e o pronome
que se lle une é un destes: o, a,
os, as, intercálase entre verbo e
máis pronome un n eufónico:

Poñamos especial empeño
en erradicarmos este castelanismo do noso idioma, que xa se
«pegou» ó galego popular dalgunhas zonas do noso pais, e en
practicarmos o respeto á norma
do idioma que temos a obriga
de transmitir, como «seña de
identidade» da nosa nación.
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LIBROS
NICOLÁS GUILLÉN
EN GALEGO
Edicións do Castro editou
non hai moito unha escolma de
poemas do poeta cubano Nicolás Guillén traducidos ao galego.

O libro ( 1) preparou no Neira
Vilas, que no limiar afirma: ((Na
terra liberad'!J, os deberes son
múltlples. Nico/ás Gw'/lén participa, co resto do povo, nos trafegas que demanda o erguemento dunhu nova sociedade. Tra bnlla moito. Pubrica case un ar
tigo por dia, orgaiza actos cultura/es, representa 6 Goberno Revoluciom1rlo en misi6s diversas.
Torlo elo sin olonxarse do seu
(Jut'f nt.>r poético. Agora, amáis
llt• o oltor o trunfo conquerido, D
bt!/1 t•r 111ci11 cio
u v r o sigue
lrusti{¡ 111<10 ó imperialismo ian
c¡ut1, m•mi,(Jo ¡Jodente que ten
e io11.1 t' '{/t1llt1r tl R >vo/ución. No
anu 7904 ¡wb1ic o volume
Tengo ... ». Pr eis m nto asr se
ticlua o prirn iro poema do libro
cul tr dución r producimos:
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11° Mostra do Grabado con Xurxo
Castillo, Alfonso Costa, Armando
Guerra, Josep Guinovart, José
Hern ández, Santi ago Mayer, Joan
Miró, Li cio Munoz. Ahmed Nawar,
Leopoldo Nóvoa. Camilo Otero,
Francisco Pei nado, Ramón Pujol
Boi ra, Anton io Saura e M.ª Elena
V da Silva . Na Galeria Torques de
Santiago hastra o 20 de xulio. Ao
mesmo tempo na mesma sala, esposición de 16 pinturas de Antonio Saura .
Esposi ción dunha carpêta de grabados editada en París. Museo de
resistencia Salvador Allende. Tirada , 100 exemplares pra Europa
e América. Colaboran, entre outros, Genovés, Equipo Crónica.
Hernández e Antoni Tapies. Galeria Torques.
Manuel Suárez: hastra o 17 de xulio na Sala de Arte da Caixa de
Aforros Provincial de Pontevedra.
Francisco Cebado: hastra o 15 de
xulio na Caixa de Aforros da Coruña.
F. Mantec6n: Na Galeria Adro da
Coruña hastra o dia 11.
Creo Ramallo: óleos sobre paisaxes
na Galeria Souto de Ourense.
Hastra o 3 de Agosto.
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Terio, imos a ver,
teño o gosto de ir
eu, campesiño, obreiro, home
_sinxelo,
teño o gosto de ir
(é un exemplo)
a un banco e falar co adeministrador,
non en ingrés,
non en señor,
senón decirlle compañeiro, en
.españÓI.
Teño, imos a ver,
que sendo un negro
ningu'én me pode deter
á porta dun dancing ou dun bar.
Ou ben na entrada du~ hotel
berrarme que non hai peza,
unha cativa peza , e non unha
peza colosal,
un coârto pequecho onde eu
poicla descansar.
Teño. imos a ver,
que non hai guard ia rural
que me colla e me peche nun
cuarte l.
nin me chimpe un serán da miña
t erra
ó camiño real.
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Cando me vexo e todo
eu, Xan sin Nada aínda onte.
e Xan con Todo hoxe,
e hoxe con todo,
volto a ollada, miro,
véxome, apálpome
e pergúntome cómo puldo ser.

.:ARTE _·.;,· ·

..,

Teño, imos a ver,
teño o gosto de andar polo meu
país,
dono de canto hai nel,
ollando moi de perto o que denantes non tiven nin podia ter.
Zafra podo decir,
monte podo decir,
exército decir,
xa meus pra sempre e tamén
teus, xa nosos,
e un ancho resprandor
de raio, estrela, frol. ..

TEÑO

axenda
.

~

//
(.

«Pintura Xoven Galega »: Adro
convoca este primeiro certamen
pra artistas entre os 18 e os 35
anos. Tema libre en óleo e acrílico.
Remata o plazo de recepción de
obras o 5 de agos·10 en Real 50,
1. 0 da Coruña . Premio único de 40
mil pesetas e placa de prata . As
obras seleccionadas espoñeranse
na devandita galería do 16 ao 31
d0' agosto.

VI Certamen de Cine Aficionado
organizado polo Casino de Vila garcfa sobre tema libre. Remata a
presentación de films o 15 de xulio, proiectándose as pellculas nos
primeiros quince días de agosto
no auditoria da Caixa de Aforros
de Vigo en Vilagarcía.
... · · -

-- - -- ---
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Festival de canción e baile. Act úan
«Arrabaldm>, Pablo Quintana , Xosé
Manoel. Grupo de baile e gaitas
do Centro Social de Vilaboa, Grupo de baile do Centro Almeiras,
Grupo de baile de Culleredo. Dia 9
ás 5,30 da tarde en Vilaboa, nas
pistas do Centro Social.
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Teño que como teño a terra
teño o mar,
non country,
non jailáif,
non tenis e non yacht
senón de praia en praia e onda
en onda ,
xigante azul aberto democrático:
en fin, o mar.
Teño , imos a ver,
que deprendín a ler,
a contar,
teño que deprendín a escribir
e. a pensar
e a ir ...
Teño que xa teño onde. traballar
e gañar
o que me teño qu.e comer.
Teño, imos a ver,
teño o que tiña que ter.
(de Tengo, 1964).
( 1)

Trintenove poemas de Nicolás Guillén. Escolma . traducción, limiar e notas por Xosé
Neira Vilas. Edicións do Castro, 1977 .

COCINA ·
A DULCERIA NO
PARAISO TERRENAl
(UN POUCO ANTES
DE TIRAR
_...
O MA.NTEL)

o roscón é o verdadeiro amo da
nosa repostería; fai se de fariña
trlga, ovos, e zucre, baténdose
ben e botánd oo na «forma»
troncónica , de folla de lata, que
se mete no forno non moi quente. O roscón cómese seco ou
móllase en viño ou leite; nas
festas, acompaña a copa coa
que se festexa ás visitas a calqueira hora que cheguen. Outro
dos postres máis conocidos son
as papas de arroz, arroz doce,
arroz con zucre ou arroz con lei·
te, nomes todos cos que se conoce a mesma regalía. Como o
seu nome di, faise con arroz en
leite, moito zucré, unha codia de
limón fervéndoo ao amor dÓ -lume pouquiño e pouco pra que o
arroz se coza pero non se desfaga. Hai quen tamén lle bota un

chisco de vi6o do Ribeiro. A for- - cada folla sirve somente pra
unha vez.
;ma de serv.ilo é .mo i variada; uns
As_filloas consúmense como
cómen0 er) cuncas de barco. ou.tras en · platàs, uns quéreno ' _un doce máis, facéndose de xe, quente e outros prefíreno frio, ~ mas de -ovo, zucre, limón e leite,
na fiUçieira de ferro ou de pedra
pero' senÍpre con zucre e canela
untada de manteiga, e con zucre
por enr[ba-, e qlJei:mado éun ferro
,
ou 'm illar, mel. ·
a·e roxo. O consumo deste - é
Orellas e froles coido qu·e
máis Íl)timo.
-son de conocemento máis espaT9mén hai outra caste de
llado se calbe . ca o res.te da repostres máis ocasionais, por de, ·
postería, é é p·olo tanto un inútil.
pend~r os .productos da tem·pafalar delas ·habendo outros que,
da: as castañas e as mazás. As
_ 'C as - me~mos materiais non espapandufas son mazás asàda-s
ta -tan este·ndido o seu cona- ·'
ao forno; tamén se poden pre,cemento nin son tan corsumiparar poñ_é ndoas xuntas nunha
dos. Como o leite frito que se fai ;
tixola de ·barra e botándolles zu ~
cunha mistura de xemas de ovo,¡
cre por riba . Hai quen as corta
leite. zucre , fariña triga e ' limón :
en rodas e as . reboza, nanha
posto ao lume hastra espesa r', ~
mistura de auga qtJente con
córtase en anacos, úntase d~ _
viño testado e fariña ttiga, logo
ovo batido e pan raiado e frítese
fríteas en manteiga de vaca, e
en ' manteiga, botándolle tamén
bótalles zucre e canela por riba.
zucre e canela.
As castañas cocidas en leite
Esquencéroríme a propósito
son un p_o stre má is ben do intenest e repaso á carreira, as rosrior, onde abondan; ao primeiro ;
qu·iilas -ql1e merecen trato '
delúbanse e cocen en auga
aparte e que quedan pra outró
con néveda; a medio cocer,
día - e máis os postres de ca- ~
apártanse do lume e quítanse da
rácte r xeneralizado: chulas de
auga pra botalas en leite, onde·
cabaz?. millo - novo· con fresas,
acaban de cocer;deitándoas· loflans . natillas doces de froitas,
go nunha fonte para enfrialas e · etc . Xa nin quero tocar o tema
comelas. No Antroido - tempo
das reposterías con fórmulasde esmorgas pa ntagruélicassecre.tos. teimosamen.te gardafanse por toda GalicLa uns p ladas e q(.Je [le dan sona B certos
tos que son comúns: as orellas,
pobos, polo carácter é"s pecialias froles, as follas de limón, as
zadísimo que éstas teñen: as
filloas ... «Follas de limón». cha tartas ~piscopais de Mondoñemáselle a un postre que se fai
do, as améndoas de Allariz, as
m0llando µnha, del~.s deica a mitartas de Belvís, as tqirtãs de
tade nunha cr~ma de ovo, zucre,
Pontedeume e Viveiro ... e qué
leite e fariña -triga; .ao estar fritirepresentan a groria e o ceo "da
da, sácase a folla ' e pense nunh-à
gastronomía . da NOSA TERRA.
fonte con · zucre. Natura.lmente,
, MA~UEL VAZQUEZ

1O de xulio: Festa de San Cristóbal
Tu cantar: Ortiga (Música popular
de Chil e). MOVIEPLAY-Gong. Serie Cóndor 171284/ 9 .
Gaita Gallega. Coral «Cantigas- e
Agarimos». Grupo de Danzas de la
Sección Femenina de La Coruña.
EMl -Odeón JO 4821153.
lncepción . MC Coy Tyrner Trio.
MOVIEPLAY-lmpulso 171339/ 9.
Música española contemporónea.
Obras de Gonzalo de Olavide ,
Juan Hidalgo e Migu_el Ar19el Coria. Grupo instruíT)e ntal. Director,
Antoni
Ras Marbá . EMEC
17 .1305/ 2 (Distribúe Movieplay)

RADIO. -~-· ~

.· . ·.

O mércoles, 12 de xulio, á unha da
tarde no 11 Programa de RNE . en
FM, «la del soto del Parral» de
Soutullo e Vert.

FESTAS E ROMERIAS -

r
"
7 de xulio: Festas do Crista da Luz
en Hío (Gangas de Morrazo). deica
o 9. Festa de Sta Sabei en Frio!
(Lugo), deica o 9.

en · Monterroso (Lugo). Festas de
San Bieito no Porriño (deica o 12 ).
11 de xulio: Rom ería de San Ben itiria· da Coba do Lobo en -Barbadás. Ourense. O San Benitiño de
Lérez en Pontevedra. Fastas do
San Bie ito Aba de en Sâmos. Fe=tas do San Bi eito en Cambados e
Gondomar.

Vernes, 7: 'san SatÚrnino. Pino, Sobrado, Abegol}dO e Portedemou-·
ros na CORUNA; Sobrado, Palas
de Rei e a capi tal en LUGO; A Rua ,
a capital e Vilardevós en OURENSE ; e A Estrada en PONTEVEDRA.
.
Sábado, 8: Arzúa, Padrón e Cerceda na CORUÑA; Escairón e Sober
en LUGO ; O Bolo en OURENSE; e
Vilatuxe en PONTEVEDRA.
Domingo, 9: Curtis, Valdoviño, Carballo, Cée, Muros, Mellde e Ortigueira na CORUÑA ; Lourentá, Parada de Montes, Navia de Suarna.
Meira e Baleira en LUGO ; Doade ,
Maside e Beariz en OURENSE ; e
Guillarei e · codesa en PONTEVE0 RA.
lúns, l O: Bergondo, Narón, Guisa-

mo, Neda, Pa drón, Sta. Camba na
CORUÑA ; ~ntas de Ulia, Ou_iroga
e Páramo en LUGO: e A Gudiña e
Ribada via en OURENSE..
Martes, 11: Boi ro , Boqueixón , teo,
Moeche e Carballeira na co:
RUÑA ; Póboa de Brollón e a.capi tal en LUGO ; Barbantes-e Verín -en
OURENSE; e Dozón e Gondomar
en PON]'EVEDRA.
Mércoles, 11: Carnota; ,Monfero·. e
Ponte Carreira na COF1.UÑA; se-·
cerreá, Saber, Guitiriz, Castro e
Ríbadeo e·n LlJGO; Avión, As-Ventas e Moritederramo en OUREN.SE;' e Cospedriño e a Galada en
PONTEVEDRA.
.
Xoves, 13: Boqueixón, Cruce's,
Rianxo. Carral, Papadoiro e Vilarmide na CORLJNA; Carballido.
Roupar. e A Barrela en LUGO ;
Bande, A Peroxa e Viana do B-010
en OURENSE e Arcade en PONTEVEDRA.

Pregamos ós A1ociaci6n1 cultu·
rai1, a1ociaci6n1 de vecif\01 1 clrcu·
los culturais, etc. nos comuniquen
a programación de actos culturtiis
e de todo tipo con quince dfas de
antelación, co ouxeto de poder
dar 'umprida información. Moitas
..
gracias.

GUIEIRO

7-13 XULI0-78

A NOSA TE1l1lA ! 19

CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN CABANA

~ ¿ENTERÃCHESTE DE QUE OS ESPAÑOLISTAS
QUEREN LEVAR PRA 6ALICIA OS R\:STOS
DE CASTELAO.? ...
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·H ORIZONTAIS
1.-Ao rovés, parte esterior do ovo. 2.-Ao ro- .
.vés, cortexen, fagan (as beiras). 3. - Corte das ga- .
liñas. 4.-Contracción. De . cualidades positivas. Punto cardinal. 5. -Marcha. Contraen matrimonio. flosesivo. &. - Dar voltas sobre sí. Terreo comunal.
7'.-Prep0sici.6n. Rumiante salvaxe. 8 ..-=Conocera.
9.-Anceio, desexo.
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VERTICAIS
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1.-Cinco. 2.-Regafar. 3.-Ledos (anticuado).
4 . -:En as. Frol heráldica. 5.-Ao rovés, pelexa, loita. Embarcación pequena. 6. -Axirar, peneirar. Cidade da antiga Caldea. 7. -Ensoñacións. ·A o rovés,
interxección. 8. - Divertidas. Pronome. 9. -Vén ao
chan, per-Oe o equilibrio. Manfa, teima. 1O. -Letras
de «nóreas». Altar. 11. -Alguén que non són eu.
·1 2.-Satélite da Terra. 13. - Primeira letra.
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SOLUCIÓNS AO CRUCIGRAMA N. 0 23:
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. HORIZONTAIS: 1.-Xeitos. Fendas. 2. - Ardes.
Seino. 3.-Aed. Olev. Vea. 4.-Eusenda. 5. - Ami go. 6.-Pregues. 7. - Are. Soa. Ovo. 8. - Prigo.
Anano. 9. ~ Parase. Isolas.
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DE BALDE

Desexo ter contacto con persoas ou asociacións amantes do
renacer cultural da nosa Terra.

Santiag.o Gon:z:ále:z:. B. 0 S. tgnacio n. 0 11 - 4. 0 A. !barra (Guipú:z:koa).
Desexo establecer correspon. dencia pra practicar o idioma.

CarJos Cancelo. Avda. do Ex•rcito, ll - 9.. ° C. A Cor~fta. . - ,
Véndese Dyane 6. Telf. (986)
227535
Véndese ático na rua Fernando

111 el Santo (Santiago). Telf.

(986) 859548.
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Desexaría reQibir noticias das
revistas «Xeitura» se é-qµe asiste.e
:«Galicia Obr.eira», P.TG. M. ª Ara-

.celi de Rodrig-ue:z:,

«C~sa

Fidal-

go», Pena-x ubeira-Rubián de Ci-

e

1-

J~n

's,

r-.

),

);

o

1-

u-

U·

tn

iis

fe

er

a•

CARTAS

'ANUNCIOS

ma,_Lugo.
Prá realización da pe llcula so«XORNACJA PREAUTONOMICA DE GALICIA». pregamos a
poseedores .de material rodado en
super 8 mm. encol dese dí.a, se
poñ-an en rápido contacto con

por da

Manue_I Curiel Fdez. Germón
~lon_so, 4-4. 0 " Lugo.
·

Coleccionis.ta interesado en pedo MN - PG tanto en Gali:cia coma na emigración (de todas
:as épocas): Ap . .1-0:H. SAN!l'IAGO . .
g~ tinas

V.endo co6aias, a poder s~r a
avíco las e tençlas de anima is. ~re
ç1os a acordar. Preguntar por

1

Xoan no tlf. 88i1202 de Marin
(Pontevedra)..
.

SOBOR DUN
«EN. POLLEIRÓ ALLEO>>"
Sra. Directora do Semanario
«A NOSA TERRA>>:
Quixera que de ser posible
dera publicación a presente carta, pois nela quero clarexar un
artigo que saiu no exemplar do
día 23 ao 29 do mes de Xunio, o
-número 22. Na páxina dous, na
sección que leva o tiduo «En Palleiro Alleo», faise referencia · a
un pequeno traballo sobor do
día das letras galegas que se
publicou na revista «Punto y Coma». No periódico galego que
vostede dirixe, faise tinha dura
crítica ao autor do traballo, deixándoo un pouco ao ras do
chan. Pois ben, eu son o autor
de parte do traballo, e como tal
quero dar a, miñ·a esplicación.
Er:i primar lugar, quero clarexar €¡l:le o traballo-que, eu enviei
á revista ~a reseñada, foi de ca~
tro folios e medio, mentras q.ue
a publicación non chega nin a
dous; polo tanto, si ·se fai un traballG> e se collen uns anacos del, ~
endexamais terá un significado
claro. Esa foi o motivo polo q_
ue
o traballo publicado na revista
esta falta· dunha terminación
que deix~ as cousas belil postas,
sobor da obra de Rosa~f a de
Castro. Ademais, e.u . respeto a
opinión dé todos os autores, o
que noi::i ·-podo é contradecilos,
sinón dar ~ · miña e qµe_ cada
cual coUa a• que queira- e pense
que é a verdadeira. Moitos autores din cousas contradictoras
con outros. sabor da wda de Ro-

salía, agora ben, as suas razóns
terán.
Fálase tamén no seu periódico dunha copia do traballo dunha enciclopedia; doulle as graçias, e foi unha pena que non
me enterara da enciclopedia ao
seu de_bido tempo, pois deume
bastante traballo. Tomeino dtin
libro meu de publicación recén
sobor da poesia galega -do século XIX.
Polo tanto, e pra rematar, ~
quixera decir duas cousas: primeira, cando dun traballo, tománse !Jns anaquiños sin comÚ-:nicarlle nada ao aut,0r, perdé
unha total válfa o traballo, pois
nori se sabe a forma de facer as
partillas; segunda, gostarfame
saber, o que fixo o ,corresponsal·
da revista pra ensalz.ar un pouco
o día das letras galegas na revista.
Remato ista pequena carta,
pedindo perdón pÓlo meu mal
galego, á vez que quero volver
clarexa·r q·ue e moi fácil ir contra
as persoas sin ter u~ fundamento.
A sua disposición:
SEVERINO CARDEÑOSO
ALVAREZ
Vigo
N. de R.- A partir do número
11 de «PUNTO Y COMA» empezará a se ¡i>Ublicar un dossier sobr.e a cultura galeg:i-, dirixido
polo".s.éu· corresponsal X. M. Carreira, que incluirá un espacio
adicado ao «Día das Letras Galegas» e ags Premios da crftica·,
do Círnulo Ourensán-Vigués.

O IDIOMA

/

Señora Directora:
Non tenho intençom de colaborar por mais tempo n0 mantimento deste jornal. ¿A razón?
Esse estranho idioma corrompido que se vicia sobre os seus
próprios defeitos e extravagan~
tes ocorrencias. Despilfarro, incruso, conquerir, dooroso, inxenieiro, alonxa_r, maiciña, proiecto, griferfa, estrano, ouxetivo,
custión, razonar, nembargantes,
apariencia, crudel, destruis, siñificado, «PERANTE varios dias»,
traverso ... son exem.plos tirados
superficialmente do número 22.
Nunca olhei a «Nova Galiza»
mas duvido que cause tanto riso
como A Nosa Terra no que a língua se refere.
CQnste ql.l'e noA tenho nada
de linguista nem me une, qualquer ma.tivaçom a Rodrigues
Lapa ou seguidores seus. Ora,
nem l?Bis séculos de história,
nem fronteira estatal alguma,
nem dogmáticas· imposiçons
-tanto dos nacionalistas espanhóis como dos nacionalistas
gálegos seram suficientes
para evitar ·ou castrar as relaçons e intercambio de experiencias quotidianas e libertadoras entre galegos e-. portugueses (NON, entre a Galiza e Portugal, que relaçons oficiais culturalistas a nada conduzem) no
NOSSO idioma (seja ou non o
mesmo, que tanto dá).
Deixo-vos com as vossas
doenças infantis nacionalistas,
pois algo do que ensinam os
contactos com
portugueses

(Portugal é a única naçom ibérica que se liberou do Império Espanhol) é que, pese á autodeterminaçom do «Livre Estado» portugués, ainda tem tantas razons
para exigirem Portµgal Livre ,
como nós Galiza 1-ivre.
Tende a amabilidade de levantar por un dia a censura e
publicai esta carta, ¿queredes?
Adeus e SAUDE! . ,

IAGO VIOAL
Vigo

N. de R.- Nori podemos
.crer ·nas motivacións que, cun
emabexo infantil, nos aduce o
noso comunicante («esse estranho idioma corrompido»),
porque, de crelas teríamos
que dalo por parvo. O idioma
escrito utilizado, discutible como calquera nun proceso de
normalización,
caracterizase
pola sua total integración e coherénte naturalidade respecto
do idiomél vivo falado pola nosa
cqmunidade.
Hoxe o.
problema do noso idioma non é
a diverxencia maior ou menor
da escritura, nin a sua lnéstabilidade formal, nalgúns casos, ou
mesmo lésica. Vostede entende
moi ben A NOSA TERRA, e moléstalle por outras motivacións,
efectivamente socio-polfticas. O
seu ciume faino vfctima da
grande irresponsabilidade de
quen non sabe que un sistema
de comunicación, como a língoa, está por enriba dos caprichas personais e non se pode
reducir a un xogo formaf e indivj dualista como, polo demais,
testimuña o testo da sua carta.

ANDRÉS GAOS
LOIS RODRIGUEI ANDRADE

Andrés Gaos foi un escelente violinista e un bo
composltor que hoxendía está a fuxir do anonimato.
Foi home de moita sona e persoeiro Importante na
sua vida. Logo, uns poucos anos levárono ao esquezo:
inxustamente, marxinouse o seu nome das historlas
de música, as suas obras do repertorio dos intérpretes, e caiu nunha longa noite que ainda non esmoreceu. Reinvindicalo é o fin deste artículo .. Pero a reinvlndicación de Gaos non é a dun devanceiro galeguista. contemporáneo de Castelao. Non. Andrés Gaos vivlu eses anos e non foi galeguista. Foi, nembargantes,
un dos homes fundamentais na cultura musical galega do século e na nosa histeria da música ... Gaos fixo
patria na sua música.

CRONOLOXÍA DE ANDRES GAOS

«Negra Sombra» é unha cántiga que todos coñe
cemos. Montes, o seu autor, non é tan conocido. O
mesmo pasarfa coas cántlgas de Veiga, Castro
«Chané», Baldomir ... etc. Montes, Baldomir, Castro
«Chané», Veiga; catro nomes fundamentais na histeria
da nosa música. Catro nomes que son referencia e
precedente obrigado ao falar de Andrés Gaos ...
Ao traverso do século XIX e escomenzo do vinte,
Galicla vive unha boa situación musical. Abondan as
bancl s cle música, as corais, e xa que logo, as persoas
cunll c rta formación musical. Unha formación musical que presente unhas características ben determinada . autodldactismo, conocemento do solfeo e aunci d s técnicas tradicionais da música clásica.
rolto el st ignorancia das técnicas da música clásica
o clw1ha benquerlda contaminación do noso folklore,
11 c u a «e nclón galega pra plano». Este «lied galeuo». quo pr s nta numerosas semellanzas coa música
f lklórl n, cJelx ré o seu confuso orixe culto lo solfeo,
o ut r) , na rneirande parte dos casos topará eco no
x lto el cantar cio noso pobo. Estamos, pois, diante
dun proc so de popularlzaclón, de folklorlzación, dunha música mal chamada clásica. Estas cántlgas que
stán nos miolos de todos son hoxe parte da nosa
música popular. A sinxelaza trocounas en populares, e
pola contra, a'fastou do país os tentos de xunguir a
tradición clásica composltlva coa importantlsima riqueza do noso folklore.
Esta é a situación musical galega ao escomenzo
do sécul.o: non hai en Gallcia composltores que conozan os movementos, as tradicións e as técnicas necesarlas pra facer unha música clásica galega digna. Outras nacións do estado, coma os Países Cataláns, levan xa escritas varias páxinas da sua histeria da música clásica; pero Galicla non. Marcial do Adalid, un escelente compositor romántico, puido ser un primeiro
punto de partida, pero non deixou seguidores. Xa no
vinte, haberá que esperar a Gaos pra atopar o primeiro home cunha sólida formación clásica.
Andrés Gaos implica, xa que logo, unha ruptura
na histeria da música galega. Parece ben claro que
Gaos racha coa importantfsima tradición do noso serodio e popular romanticlsmo musical.

FRANCIA E GAOS
O que algunha xente non ve tan claro é a galeguidade de Gaos ... Un dos tópicos de máis sona no mundo musical galego é o seguinte: Gaos non é galego, é
francés. A realidade non está mol lonxe desta afirmación, pero. dende logo, tampouco está perto. Na Galicia que lle tocou vlvir a Gaos non habfa conservatorios, profesores ... , que puideran ensinar o nível superior na disciplina de Gaos: o violln. Gaos, neno prodíxio, será becado pola dlputación corut'lesa pra afondar
nos seus estudos. Será precisamente en Francia onde
os levará a cabo. Coa chegada da madureza, Gaos será un dos primeiros vlolíns de Europa, e a carón dun
importante músico francés -Saint-Saens- acadará
un posto de privilexio entre os violinistas do primeiro
tercio de século. Abonda con informar sobre da primeira xeira do compositor e violinista prã decatármonos do afrancesamento do músico corui'lés.
lmpresionismo e «Schola Cantorum» eran as duas
ponlas que tiña a música francesa no tempo de Gaos.
O impresionismo que acababa de nascer alporizaba

aos vellos aficionados coas arriscadas composicións
de Debussy, as orquestacións de Ravel ... etc.; o «Schola Cantorum», derradeiro epígono do clasicismo tradicional, que tivo coma representante senlleiro a Cesar
Frank, era a segunda liña definltoria da música da
epoca. Esa segunda liña máis conservadora que sempre atopamos na dialéctica da cultura. Será este segundo vieiro, máis conservador, o que percorrerá o
Gaos compositor. Nefeuto, as obras de Gaos presentan ese xeito brahamsnian'o e afrancesado de composición (claramente nótase na s-ua «Sonata pour violin
et piano») que non refuga o colorido e cromatismo
dos irnpresionistas na sua obra pianfstica. Vg. «Aires
gallegos».

B. Está claro o esprito afrancesado na producciqn
de Gaos: en Francia aprende Gaos a sua técnica de
compositor. Pro pódense aprender unhas técnicas
musicais s~n esquencer o seu pais de orixen: Cántigas
populares, céntigas de autor («Unha Noite na Eira do
Trtgo») son algunhas das frases utilizadas por Gaos no
seu desenvolvemento compositivo. Do mesmo xeito,
aproveitará as nosas formas musicais populares pra
compoñer; topamos cunha muiñeira no primeiro dos
tempos da sohata de violf n e piano ... Poderlamos seguir falando abondo: decir algúns dos seus títulos
(«Aires Gallegos», «Nuevos Aires Gallegos», «En las
Montañas de Galicia ... ») ou lembrar, romántlcamente,
a sua derradeira obra, «Rosa de Abril», un solltario lied
con testo de Rosalla; pero non é o caso: Tamén poderfamos decir que hai unha obra chamada «Granada» e
que hai algúns lieds con testos franceses do propio
autor. Tanto tén: a galeguidade de Gaos está en boa
parte da sua música (invito ao lector a escoitala; hai
un disco de piano á venda) e non nos títulos, que coma cáseque todos os títulos, son accidentais.

1874. Nace na Coruña o 21 do Marzãl na número
122 da rúa do Orzán.
1884. Premio ao neno prodixio Gaos Berea no
certame musical das festas de Vigo.
Trasládase a familia de Gaos de Vigo, cidade na que viviu lago do seu nacemento na Coruña.
1888. Remata en Madrid os estudos de conseryatorio á beira do profesor Monasterio. Tiña Gaos catorce anos. .
1889-1895. Estuda . en París e Bruselas con
Thompson, Ysaye e Gevãert.
1895. Chega a Buenos Aires aos vinteún anos.
1896. Casamento coa violinista e cantante, América Montenegro. ·
Escomenza as xiras.
1898. Compóri a sua obra «Miniaturas».
1901. Volve ingresar no Conservatorio Wílliams
e ocupa a cátedra de perfeccionamento do devandito
conservat.orio arxentino.
1904. Deixa o conservatorio pra facer unha xira
con Saint-Saens.
·
1909. Volve a dar un concerto na sua cidade' de
orixe, A Coruña.
1911 . H astra o 16, qcupa a Catedra de Perfeccionamento do Conservatorio Nacional Arxentino.
19121916. Compón «Galicia», «Granada», «Amor
Vedado», «Impresión Nocturna» e outras obras meno- ·
res.
1917. Estrénase a sua obra máis importante, a
«Sonata pra violín e piano» no salón «La Argentina» da
cidade de Buenos Aires por Juan José Castro, piano, y
Teimo \Laia, violín.
Divórciase e deixa o conservatorio.
Gracias a seu bo amigo. Alberte Wllliams, volve
ao .-conservatorio e colle Cátedra da «Escuela Normal
de Maestras», na que tráballará deica o ano 1925.
1918. Estreno en Buenos Aires do poema sinfón_ico «.Granada», que logo trocarfa a «Crepúsculo en la
Alhambra».
1919. Volve casár (e$tá vez sairfa ben ...) con dona Luisa de Guillochón.
1925. Trasládase a Francia.
Da un concerto na Coruña o 4 de Nadal. ·
1933. Volta définitiva de Gaos a Buenos Aires.
1937. O «Comité Argentino de la Exposición de
París» elfxeo pra dirixir os concertos de música arxentina na cidade do Sena.
·
«Hommage de la Asotiation de Concérts Lamoreux au Grand maitre argentin Andrés Gaos».
1938. Co gallo da firma do tratado de paz entre
Bolivia e Paraguay, dirixe un concerto no que intervirían 55.000 voces de escolares.
1948. Retiro forzoso (gracias ao dictador Perón)
do seu cargo de «lnspectm Técnico de Enseñanza Secundaria».
1953. Premio do Concurso de Composi~ión do
Centro Gallego de Buenos Aires á sinfonía «En las
Montañas de Galicia».
1959. Morre o 15 de Marzal.

OBRAS:
PIANO
«Aires gallegos», «Nuevos Aires gallegos», «Prélu_de», «2. 0 Preludio», «Miniaturas», «Suite Hispánicas»,
«Romanza».

VIOLIN E PIANO
«Romanza», «Muiñeira», «Sonata».

ORQUESTA
GAOS E A ARXENTINA
Abonda con botar unha ollada á cronoloxfa pra
sabermos que Andrés Gaos viviu e relacionouse coa
música arxentina máis que con calqueira outra. Na Arxentina levará ao cabo o seu labor didáctfoo ... , da
Arxentina sairfan moitas das suas Óbras; pero o vencello coa Arxentina é máis sentimental que compositivo: non hai na produción de Gaos (quitado a «Vidalita») obras de temática arxentina. Arxentina será o seu
fogar, o sitio onde traballaría, e máis nada.

e

«En las montañas de Galicia», «Granada», «Sinfonía en La Mayorn, «Concierto para violln e orquesta»,
«Impresión nocturna» (orquesta de cámara ou caarteto).

VOZ E PIANO
«El canto del gallo»,· «Canción de primavera», «El
dadivoso», «Pastoral», «Fleurs d' amourn, «Vidalita»,
«En mei», «Rosa de Abril».

OPERA
«Amor vedado»,

VIOLONCELO E PIANO
«Humoresque», «Chant Elégiaque».

