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PERIODICO GALEGO SEMANAL 
N.º 26 e Do 21-27 xulio do 78 e 30 Ptas. 

Porque pra A NOSA TERRA, comp periódico 
nacionalista, a Patria Galega somente tén 

senso como unha Patria soberana e que 
~ ~ resposta ás necesidadE:!s _ _çias cla~~s 

populares;. pçrque _A NO$A TER~A 
. sabe ben dos intentos rnanip.Ulà~ores _ 

de atternativas recén chegáÇtás aq 
noso paí~,· ~ue baixo dún linguaxe 

tecnicista encobren a perpetuación 
colonialista; porque os órganos informativos 

teñen o deber e o dereito-de ter 
. . . , ... 

.as suas. prop1as opc1ons·, 
A NOSA TERRA entendeu que o miJlor 

homenaxe á Patria Galega ·era pensarmos 
qué fariamos si o poder político 
dependera dun Goberno galego. 

Por iso, a orientación deste número estra 
encamíñase, nos eidos económico e 

socio-culturai~ pra cavilarmos cales serían 
as primeiras medidas pre.cisam~nte, 

a pescudar que este Goberno 
galego adoptaría frente da 
problemática que deixe en 
herdanza o colonialismo. 

. Non falla, asemade, o contributo 
.testimpJiial d_un grande patriota, defensor 
9os dereitos do seu país, como Telesforo 
·Monzón,. ou o motivador discurso que 
Daniel Castelao construira agoirando a alba 
dunha Galicia Ceibe. Un número estra que 
tampouco deixa _ de ser un recqnocemento 
sentido_ daquelas organizacións políticas 
patrióticas que moito se levan esforzado 
por elaborar e traballar na defénsa dunha 
alternativa prá descolonización de Galicia, 
as «Bases Constitucionais». 
A NOSA TERRA, periódico dos 
nacionalistas, quere tamén 
declararse periódico patriótico. 
VIVA GALICIA CEIBE E POPULAR! 



en poleiro alleo 
ESTE ANO SIN 
BOCADILLO 

O vernes 14, «La Voz de Gali
cla» publica unha nota, titulada 
a tres columnas, onde se fai refe
rencia ao «tren da autonomia» e 
a colaboración que presta o 
Axuntamento de Vigo aos orga
nizadores do Dia Nacional de 
Galicia. 

Que ninguén se esquenza «el 
que ya se empieza a //amar «tren 
de la autonomia>>, que sa/drá de 
Vigo el dia 25, será despedido 
por la banda municipal de músi
ca y /levará, en sítios visíb/es, 
pancartas a/usivas a/ significado 
de la convocatoria». 

E1ta movlflzacl6n non é na
da estrana, nfn ' tampouco a 
primeira vez que 1e manifes
tan os axuntamentos por ob
xetlvo1 semellantes. Como os 
mesmos organizadores fan 

alu1l6n ao 4 de Nadal, se non 
faltara o bocadlllo podlase 
comparar con calquelra das 
concentracións «en honor al 
G neralfsimo;>. 

A POLICIA 
TOMOU UN BOCADO 

de a Policia Armada saqueou 
varias establecementos, di: 

«Mis noticias son que la com
pañía de la reseva de la po/ic/a 
/levaba tres dias sin comer y 
dormir, cubriendo unas necesi
dades peren.torias en Navarra y 
Pais Vasco. Pidieron un refrige
rfo en Renteria y como los esta
blecimientos estaban cerrados 
por las hue/gas, la policia tuvo 
que entrar por procedimientos 
no pacificas y tomar un bocado. 
Esta es la versión auténtica». 

As no1a1 noticias eran que 
nas diversas in1tituci6ns cas
trenses, asegún múltiplas tes
timui\as, se com(a máis ou 
menos, e máis ou menos ben. 
Pero de ahl a declr que a poli
da pase tres dlas sin comer ... 
desta Don Blas pasouse de 
vez. E o saqueo dunha reloxe
rfa e unha xogueter(a, co rou
bo de canas de pescar e ra
quetas de teni11 ¿f~i tamén 
cousa da fame?. Moi negra 
hab(a dtt ser. 

O que queda claro unha 
vez móis a ra(z das troglod(tj .. 
cas declaraci6n1 de Don Bla1, 
desta vez adubiada1 cun ci
nismo e deformaci6n dos fei
tos realmente ben logrados, ' 
a teima del e <<conxéneres;; de 
manter a toda costa as «simpa
tias;) dos sectores militares, ar
gumento último ... 

«DE TODO HA Y -
LA VIÑA DE ROSON» 

En «Lo Voz de Galicla» do do
mingo úl lmo, topamos cun ar
ticulo flrmado O. R. Masma, re
f rente ás denominacións do 

Librería COUCEIRO 

República de El Salvador, 9 
Telélono 59 58 12 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

«Dia da Patria». O asf firmante, 
preg úntase nada menos que si 
un ciudadano cometerá un erro 
solidarizándose co «Df a Nacional 
Galego», cando a Xunta, POR 
DECRETO, decidiu qµe se cha
mara «Día Nacional de Galicía;;. 
O seu interrogante acentúase 
cando di: -r<N o es que los actos · 
vayan a ser distintos, pero es 
que la cosa quiere un nombre y 
la importante celebración del 
día 25 ya tiene cuatrO)). 

Demostra o sr. Masma a 
importancia que lle dó 6 data 
~o D!a da nosa Patria. Demos
tra, tamiln, mesmo co seu 
apega ás lnstitucl6ns por de
creta>), as súas «fidelidades)), se
guramente as mesma• que ti-

. vo nos derradeiros ( 11 01 vfvf u) 
cuarenta anos. O remate lem
bra vellos tempos: 

«Yo, por lo de pronto, me ~ 
apunto a lo que ha manifestado 
la Xunta míentras no lea un· nue
vo decreto, que será el segundo, 
anulando el primer decreto». 

O que «Don Decretos;; cecais 
non seipa é que tanto a Xúnta 
coma os part·idos. e centrales 
españolas din que os tres no• 
mes _ que eles manexan son_ 
sinónimos, e cun contido ·forte
mente diferenciado do «Díé! éla 
Patria G alegaJ>. ' 

MAIS ENCOL DO 
«DIA DA PATRIA» ~ 

O~ Marino Dónega - asegún 
recollemos de <<La Voz de Qali
cia>> do sábado, 1 õ de xulio
nunha roda de prensa con al
gunhas centrales sindicales e 
partidos políticos, na que figura
ba convidado como represen
tante da «Xunta», dixo, referente 
ás distintas «denominacións)) que 
lle veñen «buscando» ao Dia da 
Patria Galega, que «non se trata 
de contemplar as diferentes de
nominacións xa esistentes, 
senón de remontarse á tradición 
histórica das Irmandades da 
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Fala e actualizar polfticamente o 
que eles chamaban «Día de Ga
licia», sin máis)). 

Non estarla por demái'I 
lembrarlle ao «sr. Ministro)) 
que a das Irmandades da Fala 
era to~a unha concepci6n pa
triótica, e ao réspecto, convi
dámolo ·a ler a páxina 1ª de A 
NOSA TERRA histórica do 25 
de Xulio de 1926, que n6s re
producimos nà contraportada 
deste número e onde se di: 
{<Pola derradeira asamblea que 
en Compostela xuntou ós nacio
nalistas, foi acordado facer «Día 
da Patria» ao 25 do mes ele San: 
tiagO)). 

Ant6xasenos claro, «sr. mi
nistro);, que a actualización 
-poHtica da denominación non 

. esperou por vostedQ. 

SOSEGQ PRA 
MARTIN VIU:A 

Despóis dos sucesos de Euz
kadi', o Sr. Martín Villa fixo pú
blicâs unhas declaracións que 
publica «El Ideal Gal/ego» do día 
1 4 deste mes. Considera o mi
nistro que están conquerindo . 
importantes ésitos «en el com:. 
bate contra la delíncuencia co
mún; «nos queda ahora comba
tir con eficacia la lacra del terro
![isqw. Arnais, ao xefe de toda a 
p licía parece non importarlle a 
o?xetiv.idade da información, e 
pidelle colabouración aos perio
distas, «pues algunas informa
ciones pueden incluso colaborar 
al incremento de las actividades 

«AO SERVICIO DA ~ULTURA GALEGA»· 

Ronda de Don Bosco, 46 

Teléfono , 21 86 60 

:~ -- ;~;º·~~~~55 

V f G O 

O I~ ! f º"~'º Rios, 50 

~ _ , CULTURA· GALEGA, 

abra xa/ 

2 / .A. NOSA TERRA · 

terr(Hi$tas;>; «pido colaboración 
á aquel/os españoles vascos que 
¡juedan sentirse más desasose
"ga._dos; para que con su conduc-
ta __ nos den sosiego>>. 

· lnda no_n hc:ai moito tempo, 
.sr. Mini~tro, que a eses que lte 
:dan sosego a vo1tede CQO sua 
conducta, no canto de defen
der a soberanfa do seu pafs, 
tamén se lles. chamaba «es
pañoles de buena fe». 

O PROGRESO -
DOS «ESPAÑOL-ES» 

En «El Progreso ;> do día 11 
deste mes, faise _pública unha 
nota, relativa a unha xuntanza cie 
representantes provinciajs en Lu
go do PCG, PSOE, POG , UCO, 
PT, CC.00, e UGT, «para prepa
rar los actos que tendrán lugar 
el próximo· día 2 5, con ocasjón . 
del «Día da Patria Galega». 
O correo do zar madrileffo,- d.a
do o mal estado dãs comuni
cacións no noso p~ds; debeuse 
retrasar. Senón, non se enten· 
de que afnda o dla 11, certa 
xente falara de «Día da Patria 
Galega». Cousas da _ coloniza
ción. 

~<AO SERVICIO 
DA 
CULTURA 
GALEGA» 

pra .o fogar: 

Ferramentas en xeral 

Fontanería e grifería 

Artículos de bazar 

Pinturas 
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«-Los nuestros son errores, lo otro son 
crfmeneS)) manifestou o señor Ministro da Gobernación 

españ_ola, Rodolfo Marth:l Villa,· na roda de prensa 
que mantiv9 coA diversos medios de 

- comunicaeión do Estado en Televistón Española 
logo des sucesos ac0ntecidos rio País Baseo. 
Os repr:eseAtantes des devanditos medios de 

comwniêación semellaron quedar 
satisfeites. E ninguén en Euskadi Eieixou 

de sentirse asoeallado e escarnecido 
~or esas palabras. 

A NOSA TERRA I 3 

SJZKADI, -NA DEFENSA DA SUA· DIGNIDADE 
«N une a tan poucos fixeron so

frir a tantos, nunca tan poucos es
carnecf!Jon e desafiaron a tantos 
e nunca tantos souperon respo·s: 
tar CO!J:,. ·tanta enteíreza ao desa
fío», sôh pafabras de Patxi La
rrantxa, .• un dos cregos oficiantes 
do fune;al de Germán R0drígue~. 
militan~ de LK! e CC.00. asesi
nado en: Pamplona na n0ite do sá 
bado, díê 8 de xulio, e estas palà
bras plasman a realidade dun po
bo cui9 territorio mantén duas 

comunípíades· aosolutamente irre
c_oncilrables: a sua xente e os cha
mados «gardiáns do arden». 

Desp.ois da brutal entrada da 
policía na praza de touros de 
Pamplona, unha praza ql:le aco
chaba no seu foro a máis de 1 5 
mil per$0as e unha pancarta, cuio 
contido :«criminal» era a petición 
de libertade pra- todos os presos, a 
resposta de todo o pobo non se fi
xo agardar; un morto e perto de 
douscentos feridos son un balan
ce quí( ._ninguén pode perdonar. 
Cecais ~a resposta máis rápida e 
forte a ¡¡lera Gipuzkoa ,\ cecais por 
eso, no negro balance necrolóxi
co, que noFt leva cara de rematar, 
tiyo q~e apuntarse outro morto: 
Josebã Barandiarán, traballador 
de 1 9 "ano? acído detrás dunha 
barricada situada a catrocentos 
metros aÓ cuartel d~ P.olicía Ar
mada de Donosti. Cecais por esa 

--

as Brigadas Antidisturbios espe
ciales levadas nun primeiro mo
mento a Pamplona , ao abandonàr 
a capital navarra, dirixíronse axiña 
cara Donosti , cecais por esa al
gunhas desas brigadas asaltaron 
e saquearon Rentería, ·cecais... JOSEBA BARANDIARAN: UN «ERROR>_!. 

- FOLGA XERAL 
E MANIPUlACJON 

A folg.a xeral estoupou nas ca-

CADRO BRANCO 

O partido comunista patrióti
co Unión do Pobo Galego fój le
galizado polo Goberno espaftol, 
debido ós presións populares ao_ 
respecto. 

Edita: 
PrÔmocións Culturáis Galagas, 
s. A. 

Comisión de Fundadores: 
Acosta Beiras, Xoaqufn. -
Fontenla Rodrlguez, X0sé Luis. 
López Gómez, Felipe Senén. 
Morales Quintana, Xosé Enrique. 
Varela García, César. 

Director: 
Margarita Ledo Andión. 

tro provincias de Euskadi Sur. Os 
enfrentamentos coa policía ta-

. mén. As esixencias de dimisión e 
responsabilidades sucedéronse: 

Martín Villa, Gobernadores, man
dos policiai~ ... Hastra o Consello 
Xeral Baseo -que nun primeiro 
momento tentou lavar as mans 
decindo que non tiña competen
cias sabor de Nafarroa, perante os 
ataques provintes do Goberno e 
os medios de comunicación, que 
amparan e salvagarda-n os seui.? 
intereses, tivo de pronunciarse. E 
fíxoo coma nunca. Nunca fora tan 
valente o tan . traguido e levado 
Consello Xeral. Pro é que nunca a 
resposta popul~r superara tanto 

ANOSA 

A PANCART A «CRIMINAL» PEDIA LIBERT ADE PRA OS .PRESOS 

(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A. Ga
ciño. Moncho Viña, Joídi Minguai! , 
Rama. 
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todas as previsións dos partidos e 
sindicatos «maiorítaríos». As cha
madas a unha hora de paro como 
resposta aos sucesos_ de Pamplo-

(Paso á páx. seguinte) 

. éADRO ·NEGRO 

As Briga~as especiale~ da Po
lida Armáda Ósf?ltan e saquean 
numerosas tendas de Renterra 
(E~skadi) e toman a cidade. 

lmprenta: «La Voz de Galicia, S. 
A.». Concepción Arenal 9- 13. A Co
ruña. Dep, Legal: C - 963 - 1977. 

Distribuen: A Coruña, HENCHE, tlf. 
207020; Santiago, PRENSA NA
CIONAL, tlf. 583456; Ferrol, DEL
TA. tlf. 353992; Vigo, DISTRIBUl
DORÃ VIGUESA tlf. 414570 -
419186; -Pontevedra, SUTI L; Vlla
garcía, PAMPIN, tlf. 500829 ; Lugo, 
FOLLAS NOVAS. Télf. 217685; Ou
rense, Vda. de LISARDO; Barcelona, 
F. RAFALES ARTAL, Télf. 2433658. 



na, suscritas por CC.00. (Germán 
era militante deste sindicato), 
UGT e ELA, alegando que non ha
bia condicións pra nada máis, vl
ronse absolutamente barridas po
la forza da clase traballadora bas
ea que, deixando de lado as indl
cacíóns dos «seus sindicatos», dos 
partidos que «os representan)), 
manifestou o seu sentir por riba 
de todo. Os medias de comunica
ción do Estado e inda ben deles 
dos denominados <<bascos;; 
-«Díario de Navarra)), «La Gacetq_ 
del Norte)), <<El Correo Español)), 
por poñer algúns exemplos- de
mostraron a sua absoluta desho
nestldade e parcialismo. Os traba
lladores dalgúns destes medies 
enfrentáronse claramente cos 
seus directores. O caso máis se
nado foi o de «La Voz de España» 
de Donosti, cuio director foi des
pedido polos traballadores do de
V8ndito xornal polo xeito parcial e 
deshonesto de tratar os sucesos 
de Rentería. Pro tampouco pode
mos esquecer o escrito dos traba
lladores de <rTele/Norte>;, desvin
culándose da información que 
ofrecfa a <dmparcial» Televisión 
Española e denunciando a mani
pulación á que se vian sometidos 
os seus traballos. Dende os me
dias gubernamentais falouse de 
todo de que a Germán o matou a 
Triple A, de que Joseba Barandia
rán foi morto por ET A. de que o 
saqueo de Renterfa se fixo por fa
me ... ao fin, perante a loita de to
do un po o, perante a sua firme 
determln clón de non permitir 
qu o r sto do Estado Español 
trague rod s de muiño (en Euzka
dl, dende logo, todo o mundo sa
be a el nela certa quén matou a 

MANIFEST ACION POLA MORTE DE BARANDIARAN; A CLASE TRABALLADORA 
BASCA BARREU AOS «SEUS SINDICATOS». 

qu n). o Goborno tivo qu rectlfi
r. H tr prom t u cllmlsións, 

r on fl do sor~ r Mlnl tro da Go
b 1mm:lón, p r sup to, falou d 

1 1 Ión lnv tln td ras... n 
huk 1cli ninuu n confl n ·te 

o' nln lnv tlg cións; leva 

soportando moitos anos de escar
nio coma pra chegar a creer as 
primeiras palabras boas que se lle 
ofrecen. Sabe a ciencia certa que 
todo esta non significa nada e, 
1 or utra banda, o Goberno non 
f lou dun «pequf:lno deta//eJJ: por 
qué aconteceron todos estes fel
t s, or qué logo da manifesta
ción clo µo o navarro, demostrati
v el que se sinta e quere ser 
Euska ldún, todos son golpes so,.. 

Galicia 
merece o noso esforzo. 

¡._._f1 w111 1·11 1'11' or du 110\ u v·mció11 HUIPga 
purn <·n ·u rll1 1 1111 l'u l uru 111i llor. 

bar del. Esta non o dixo o Gober
no. Non, somente falou de axen
tes desestabilizadores, pro refe
ríndose á esquerda, naturalmente. 
O pobo baseo, todo o pobo b,asco 
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tén moi b.en grabado na sua men
te a frase denigrante e ofensiva 
«los nuestros son errõres, lo otro-
crímenesJJ. 

P. IPARRAGÚIRRE . 

* -UNEOO SELO 
DISCIWGRAFIOO 
GALEGO QUE 
PULA PpLA 
OONS~RV AOION 
DA NOSA MUSIOA 
POPULA~ 
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Durante o. -mes de Ago~to, . ANOSATEB:BA. toma vacacións. 

Vacacións que servirán 
pra un mellor plantexamehto do noso traballo informativo 

Pra ·consolidar UN PASO AD-IANTE NA INFORMACION GALEGA 
Corr máis información e nova · impresión. ¡ M~LLORADA! 

O 1.0 DE SEJEMBRO, OUTRA VEZ N·A. RU·A 

GRANBES FACfUDADES 

CA'>A <"i:fNlRÀL 
A ,.,.da Con.m~ , ç3 
·Teli-f<m<' ~ l '57.?.6 

SCJf'lJRC ~t E': 

p i -s t r Í b u i d o r:. 

m-_:, 
la!l!J) 

. 'X;:±!!S> 

A<1cta, IU<HJ Gq_r.cJ~ N. çd~.riHón, 12· 
Te1tfonç S60i 041 

l U. G ·o 

VIVEIRO 

Gt- lera. fran"·ê 24 
. Tefofon\'.> 4.50674 AS PONTES DE GARCIA RODRIGUE% 
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_crónica política 
O mesmo partido q_ue hai somentes un ano prohibkl 

que .os nacionalistas e patriotas conmemoraten o. D6a da Pa
tria Galega cunha nianifestad6n ás 12 da maf\á na Alame
da santiaguesa, o méllno· partido que aproveitou aos me
dio• de~ comunlcacl6,n pra que 01 Com,aarlos de Polida, 
xusto o dia antes, coacclonaaen e lntlmldaaen á oplnl6n 
pú~llca advertindo que as forzas do orden non delxarfan 
arrincar a manlfeataclón, e que ademais non pasarian de 

-1 :SOO persoas -a manlfettaclón aalu, as persoas paaa
ban de 10.000 .. :-, este mesmo partido -a UCD- que 
hai ben pouco lle negaba á nosa naclón «a fala e open
sàmento», ' en alianza con todas as forzas polf tlcas es
pa~olas de esquerda e con grupos de ámbito galego pero 
P!o>•ición1 espaftolizadora11 as meamai fonas que corea
ron a alternativa autonómica, aparece este ano tentando 
protagonizar o 25 de xullo baixo da denominación de 
«Ofa Nacional» -elea, que sempre nos conaideraron un
ha ~ «regt6n»- amparando a manlobra autonomlata e, 
coa máis 1in~ela falla da eicrúpulo1, dóndo1e fachada 
galega e haatra galeguista. 

UNHA PATRIA POPULAR E ANTl-COLONIAL 
Pero si· a alternativa atitonómica e confusionista se aco

cha hoxe no chamado «Dia Nacional», a alternativa popular e 
anticolonial que lle deu corpo ao «Dia da Patria Galega» vai 
seguir definindo o verdadeirn senso do 25 de xulio. «Nos últi
mos anos, saio as for·zas nacionalistas e populares, que hoxe 
forman o e1oque, impuxeron o 2-5 de xulio frente á represión 
fascista e colonialista, como data especialmente significativa 
pra o noso pobo no seu cõmbate por ser ceibe e autogober
narse» dise no chamamento do BN-PG que convoca a todos 
os patriotas (obreiros, labregos, mariñeiros, pequenos comer
ciantes, profesionais, etc.) a acodir á manifestación que, co
mo cada ano, sairá ás 12 c:la mañá do paseo da Alameda. Un
ha .semana anti-imperialista e anticolonial , coa actuación de 
grupos de teatro por diferentes vilas e festivais.patrióticos en 
Vigo e A Coruña preparan este 25 de xulio, que, ademais, 
contará coa presencia das organizacións G!Ue representan ás 
nacións oprimidas de Europa - Carta de Brest-, abertzales 
como Telesforo Monzón, militantes antiimperialistas como 
·Eva Forest. Os actos do BN- PG concluirán çunha festa -mitin 
na horta de Santo Domingo na que intervirán, asimesmo, 
cantantes baseas, canarios, portugueses e galegos. 

SECRET ARIO XERAL DA UPG 
, «A actuación de Pedra Luaces de cara a que a UPG sal

vara, con senso r,evoluciof'lario ·ao tempo que con realismo 
político, a dificil situación dunha transición a unha democra
cia fortemente represiva, unitaria e colonialista , foi decisiva, 
tañto dentro dos organismos de dirección como do partido 
en xeral», suliña a Unión do Pobo Galego, o partido comunis
ta patriótico d.a nosa nación, na presentación pública do novo 
secretaria xeral, elexido polo Comité Central , quer.i , arnais de 
sere un dos membros da UPG que con maior rigurosidade 
tén_ contribuído á definición ideolóxica e política do primeiro 
p~rtido comunista de orixe e dirécción galega que houbo no 
noso país, valorou sempre a imp,ortancia das relacións inter
nacionais que debe manter a U PG e do traballo partidario no 
sêo das organizçicións de masas que este partido promoveu, 
como o Frente interclasista AN-PG, a cehtral sindical de cla
se ING ou o sindicato CC.LL., asf como organizacións patrió
ticas estudiantis ou culturais. Pedro Luaces tén 31 anos, é 
abcigado, actual_mente funciànario técnico da Diputación lu- . 
guesa, .e accedeu ao Comité Central do partido ·comunista 
patriótico. no 1 9 7 3. 

LEGALIZADO O PARTIDO COMUNISTA PATRIOTICO 
· " Sin renunciar a ningún des seus principÍos políticos nin 

acatar a Constitución española, - despois dunha longa cam
páfla e da recollida de ·máis de 40.000 firmas que avalaron · 
di~nte da Asamblea de Parlamentarlos de Gaflcia a esfxencia 
de_ legalización aa UPG -orgaoismq qu~. por _certo: nin se 
pronunciou no seu dfa- · a ' Unión do Pobo Galego vén de 
conseguir o seu reconocemento de àer~ito, 5e bef], a pesares 
de non estar legalizado deica este int~, interveu sempre na 
vid.ti política do noso pais, definindo claramente a sua, alter
nativa polf tica e participando mesmo nas confrontactóns de 
carácter institucional que se teñen s'ucedldo~ como nas pasa
d,as eleccións .do 1 5 de xunio, en afianza coa AN-PG. Pélrtido 
marxista-leninista, considera que a implantación da socieda
de ·sociallsta no noso país somente será posible ao traveso da 
soberanfa nacional. O recente reconocemento de dereito non ' 
vén señón ademitir que a UPG é unha forza con presencia : 
real entre a clase obreira· e o pobo galegÓ en xeq1I. 

RIGUl.ACION DA CRIStS NAVAL . 
• As· centrales sindicales españolas que andan a preparar, 

conxuntamente co Goberno, ur.i fato de medidas pra o sector 
naval, non deben andar moi seguras (ia «s0luciórn> adoptada 
-rotación çio personal, regulación, xubilación a destém
po'. .. - ... caric!o, á _ hor~ da práctica, como acontece_µ na penúl-. 
tima asemblea de traballadores de Astano, no Ferrol, pra 
convencer do por qué rnn se. cobraban atrasos nin se cobraba 
8' paga estra de xulio, se botaba man dos tan traguldos e le
vados argumentos psicolóxicos do peligro de pinochetazo ou 
de' guerra civil, da evidente involución política si os traballa
dores do sector naval defenden hastra o fin os seus derelfos, 
o seu posto de traballo. Frases ben irresponsables pra aque
les que sempre fixeron gala de «responsabilidade» na sua 
pro_paganda . 
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CARLOS PEREZ, 
Onte e hoxe dun. galego camp n 
<<Facer nunha páJdna toda a miña histoâa deportiva 
coMo que vai ser ben difícil: snn algo máis 
de vintednco anos dándoJJe ás pernas por t.oáo 
o mundo, moitos campeonatos, tres OJjmpJadas~ .. 
Carlos Pérez A,onso, corenta e poucos anos, 
a leta, campeón de moitas probas internadona~s 
e hoxendfa profesor nesta especiaHdade 
q e é a súa; seguir sendo alguén cun nome 
e apeUdos galegos 

Bueno, pois direlche que ·os 
m us come111zos C!latan de a 16 polo 

o mil novecentos cincuenta e 
dous, por vercjadeira casualidade, 
no cincuenta e tres xa .era •nterna
cional escolar e fun aGs campeo
natos de Europa QVJe se fixeron 
daque~a en Ostande, en Bélxica; 
.deseguida fun o campeón do Es
tado d campo a través, nos anos 
ci cuenta e catro, cinouenta e cjra
oo e cincuenta e seis: e campeón 
en pista oo cinoo míJ rnetros e 
110S mil cincooentos metros: den-
e o cincuenta e clnoo, pasei for

mar parte da s~eccíól'I do estado 
'5J)añq1, e fun de capit~n das es
¡}edic16ns dos campeÕnatos deica 
o ano setenta e tres, .no que me 
retlr i correndo na San 'Silvestre 
de Voll cas, onde me fixeron un 

Imos ver a,gora qu' fallaba 
ante.s, n cant 6 Jn1taJacló1 
deportivas, ou HU' 6 o ·que afn· 
da sigv.et a :fallar boxe. 

Pois antas non f~JJaban. oando 
faJJan é hoxe; e Digo .esto por,que 
antes contábamos .• cunf.la · pis.ta 
moi boa no iestadio·d.e .Ri.awr, na 
Cornña, onde; ·amais de iSe face[ 
alí moitas p.r.@bas mtemac.ton~s. 
fíxose terntm o campe_o.n.ato Ciio 
m1.mdo de at~~t.ismo militar, aló 
polo ano sesenta e algo; .en Vtge 
tíñamos unha rpista de catnoce.n
tos metros, lfieglamentaría, de cin
-za, oo único defeuto rde ter seis 
calles na rrecta . ...a. ¡çatro mas curvas, 
e que áíflda ·asi: era dabondo ¡:>~a 
nós ; pois ao menos era algo, hoxe 
nin so temos, ,somente unha pis
t de trescentos metros que non é 
reglamentaria e que pra nada nos 
h ga; polo que pujden saber, sei

ca se está a facer, aínda nos 
prol.actos it>urocrá!icos, uJilha pista 
d ito oalJe1 eiquí ,en .~gares, e 
logo v r de escomenzar a traballar . 
1 1 s competioións escolares, que 
é de nd po e lr pro\Aeltando 

~ ào on ue , oida Ir. 
¿A tf porjcec'" CfiV• hol Q~ 

911nha esp.mslidade r:t0 tfetl~ 
mo qve N>t vd ntellor. pos IJC'le-

. Galicia 
merece o noso esforzo. 

~_,f( r.10 p: r, . , n1r o l{'umpo ~.a li~~10 

,io ~ u ;1h 111 h no 
riu1¡ lu 'fie m ·1u: 1~~cni o~. 

\ 
\ 

compensado cos viaxes, somente 
polo placeir d e viaxar xa fa~íamos 
canto 1;1Qs pediran, hoxe xa non 
abonda con esta, xa queren ir no 
.avión, oos lhoteles, etc., etc. ; ao 
mel lor pasa que nós non entende
mos esta mocedade recén , pr'o ta; 
mén e3es deberan siquera ade
p'render ·de nós todo o ·bó que dei
Mmos Uilil día como medio pra 
C:hegar a. ser algo neste deporte 
tan belicfo e tan ~acr+fi oádo a un 
1egipo. 

Ós viaxes, ;¿de qwé xeit.o se 
amañaba un corredor d.e Gali
cia pr.c:a ·dar' chegádo aos aiti°', 

; ·tan · ~onxa_oos algúns _da . no•a-
,nació,n? · 

Via~ei en .1ter.i, en tercerola 
~t;iamáb'árnos lle', vagor:is: de ;- rná- ; 

~ , - deir.:a, ·ta r.dçi~d_o tr@·s elfas efl éhe..' .- . 
gar, déjca · . Bari::i~IÔrtâ; én tõche; 1 • ~ 

.. õoas . carreteiras . ·ney.adas; - e.n . 
wh~n : dainnh vol'fusºé ter· q{¡~ vol ~ . 
itar 'to.rnar terra no m.esmo sitáo, 
c-ántas veces; çomo anéedota pói
doche ioontar unha, 'é é que fyn o 
único depor·tis!a ao estado es..: 

· pa~o.1 _que. v~~x9u,,' dar·r-Bd_o_r clb 
~mundo sin delegado fedérativo 

:rnqn entrie:r;ia~or; o '~ax-e ao Xepfm . 
.....,...__..._ ____________ · programe~no eu, 'ljxen unha ¡ãl:anj- _ 

gos?; xa sabes aquelo de sacri- senta e seis; arnais desta, CGrrín 1kad6n e ·fuilme sqiñQ-defoa fu
ficados, un moito tfmidos, o di- nos campeonatos ·todos .que se fi- -kuoka, un mes enteko iora da 
ma, a paisaxe... xernn por Europa adiante a niv~I miña terra; claro que todos os 

Sí, e ao meH0r se111eJJa unha jrntemacjonaJ. en Budq_pest quedei gastos do viaxe foron por conta 
parvada, que non o .é; a nós, os de cuarto, que "foi a melJor clasifi- dos-0rgani.zadores xàpone:ses; ta-
galego$, vannos mei ben i€áseque eación 'Clun .adet'a do Estado es- rnén viaxei sàio a Vooezue'.a e a 
to<ilas as 13robas de ·fondo, grande . pañol .ao , lqngo . da· historia dG>s . B:rà~jl, onde corrin n al?.$:ãn ~jGves:" 
fondo e maratht-ón; xa cando eu,. rnarathóns muAdia1s~ somer:ite me tres brasHeiras. 
esc01111er.izal:>a a.correr na, miña;es- • che@ou a· igualar ·Ma ria no ·Ha ro· , . # • 

pe~ial.idade , habia en Po~te~ea1r nos del miJ rnetr:es de Helsinki. , · • ¿Q:u41 ~- fa~ ln ~t~ 
os irmáns Telxeka, qµe erar m~ef-: . ~C(>mo· .. - a:topél un. gaJego: a~ .atJétl':f'.'' _pra !°cef_aa máu · 
ningún sacrifico ; lémbmf!ie que nunha O,limpfàda ~u nuns c.am-. popular~ n_p nosa J~?~ -
nos meus tempos it1ñé,molo'todo-- ·-peoriatoaGosqú:e-.,empre.chega .,¡ O .primeiro que se tén de faoor 
naci0nais daquela:. tamén p Club por meritfsimvs, como,dedan os é 'Poñer pistas :deportivas ,en '\íllas · 
xuven ti de Pontaa:re~s :ch~gou a · larfn• d~q~ela.? . . de certa .importa1;da e- qu~~ a sgr 
ser o Gam,peón de todo® Estaoio, ·ful~ IO]ilil máãs .nif1 nierios~ ca os pos'b1e7 teñan1amén ilnhâ' im¡por-
ao .verlcer a Clubs da · cat•egmaa e ·tanda xelV'lrátlca · c~rta. ot11 seña: outr-os: 'émlbmme da g.rnnde --v 
posibi1idade como o Real Madrid oportunidade que tiven .én Mé-xi- que .as ou.tras v4Jas darredor 1eQan 
e o Barnelona; no n0SG Club, o fád1 aceso e mellores servacios: co, na que osmédjoos .. me. obriga-
Celta , formos uns seis anos segui- respecito dest-0, póidoche _oontar rqn a que abandonase a carreira 
dos os campeóns do Estado en ' .por ter os pés queimados de todo; ffiquí , outra anécdota que. me 
campo a través, c.on nomes de tíñase previsto que pra 0 día e a, acoñteceu es ando eu en Cuntãs~ 
tanto prestixio coma Tasende, da hóra de correr·a marnthón olímpi- onde me preparaba de cara ás 
Coruña, e Xavier'A'lvarez Salgado; ca·· habería no:n méis de quiFlce competicións importantes: dixé-
así pois, veño d.e convir contigo ,gra·us de temperatuira e qi..ie ao ro:rm1e que na Estrada víflan & fa-
de que a nosa capf]Cidade de sa- mellor hà'stra había· tronada, mais· oer unhas boas pistas e aJá me 
crifico que tíñamos. ollo, que digo a realidade foi moi outra, sol à pe- fun; entón, at.o;peime coa soJpresa 
tiñamos e non temos, era a que gar ben forte oon trJflta e tantos de que as pistas estaban feitas ao 
mellor .nos iba pra vencer nas pro- rovés, ou sexa que eJes -viran o graus, de calor e a todos os oor-re-
bas de fondo. dores doutros cUmas ben poqco pJáno rnm papeJ de. celetár. tran!?:-

Quero · que me fagr.:is máis nos faltóu pra asfisia·r. parente, e así, fixemn os o'.bstácu-
daro eso de tif\amos e agora i0s camebados; no da auga esta-
non lemos.. ¿De qué xeito afnda sigu~s ba primeiro a auga e dempoi·s o 

Hoxendfa C3 mocedade non é hoxe no de;porte gale.go? obstáculo; por outra banda, ta-
sacrificada, a1'opan aP<i·ña ou:tras 1 Vol!lche de'Cir que, anque deb:<er mén ·escoitaran decir de que as 
maneiras de · se adivert.ir, .a vida o deporte act!ivo, hoxe róubame pjstas bÓas .eran de cinza e .adi lbo-
rno61erna arrédaos de todo aquelo moito máis .tempo, semella un taron cinza con verdadeiros 
~ue lles .impoña un método de conto de perogrullo e -nón é asf; pedróns, porque tampouco sou-
1!rabaHo e coidan eles que dese dou cla~es nunha escola de for- peron que antes ·de botar a cinza 
xeito son máis fel.ices; claro qtie mación profesional eiquí en Vigo. había que peneirnla, en ñri, unha 
estes rapaces que hoxe teñen dos na que· xa levo oito anos adicado verdac:leà'a catllstrofe. ainda que . 
t>rece ao dazaoito anos, axiña clite- ao ensino dos -alumnos; pra eso, oon boas intencións; coido pois. 
garén aos vinteo1nco e é cando percurei sacar o tí~ulo de entrena- que_ rerán de ser os i:éonk.os, o 
entón se decatan de que son cé- dor de atletismo e de. profesor de pe:r:sonal especia~izado os que -se 
seque vellos, polo menos coa educación ffsica; todo esto, xunto fa§ancãrrego desto; xa pasançfo ti 
mesma edade que tiña xa eu can- coa esperiencia que sell'lpr~ dé_ o , pr.ogn!madón das probas,_ coido 
do me retirei. levar por tras unha c~rreira .de prO- con mojtos outros que o atletismo 
, Cóntanos algo do. Carlos P6- fesional coma a miña, axúda:_me ·.se _ 1€b . de . oo1da( )(~ -~n~ Á/ 
~ex, corredor ollmpico. ' .. .Y . moito ·a facer·esté tra5allo êos fu.:- E.X~B .; facerse de :oontã ql{e com-: ~ , 
· . Bueno, pois fun a tres oflmpffi- turos at'letas da ~!dacfo ~ tle_- Vjgo~ ,; pr:e haBilitar:.os)cimnasios.:dQS rqp-· · · 
das: a Roma, a México e a Mu- ¿Cól é . o ·futuro ... atlética de Jm<ios • . mentar -equipds :a)l¡êttados, 
nich e non fun á de Tokio porque Galkia? facer que· os rapaces se '.sintan l•e-, 
daquela estaba lesionado, pro no Véxoo moi mal e gostaria me . vados 'polas probas e sair den.de 
ano seguinte os xaponeses Jnvité- nesta estar trabucado; e àigo que P xa qese punto 'fn.(JrtO no que e:Stá 
ronme :a correr alf no campeonato · ' vex-0 mal f}olo que :xa :.dixen antes: 'paracro o at·letismo neste nlvel e. ' • 
do mundo de marathón, na cidade a facilidade qúS::.hoxe-.atóp.an os' :n·a nosa Terra~ · - · · 
de fukuoka , e clasifiquei ño posto rapaces pra -se ad!v~~~f !í_oytras ;. 
número, once, esto era ncranÕ se- cou$as qué (lbn leven por· d!âíl\e ,- MOR·: 
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'A situación que atura o noso agro, 
cunhas cativas esplotacións m1.Jlt1parcela
das, orientadas ao autoconsumo, traballa
das coas técnicas máis rudimentarias, cun
ha· enorme emigráción da mocedade, e 
marcado polo envellecemento da poboa
clón, o abandono das terras e o empobre
cemento xeral, é consecuencia da función 
colonia l que no contesto do Estado Es
pañol cumpre Gallcla, e que seguirá a 
cumprir mentras non gobernemos nós a 
nosa terra, ou seña, mentres non teñamos 
os galegos un poder polftico propio que 
permita tomar as decisións necesarias de 
cara á apllcaclón dunha polrtlca agraria 
conforme aos intereses do pobo galego. 

As Bases Constitucionais que defenden 
os grupos polftlcos integrantes do Bloque 
Nacional-Popular Galego (AN- PG e UPG), 
é unha alternativa capaz de sacar ao cam
po galego do esmorecemento, por canto se 
establecerá un Goberno Galego, nunha Ga
licia soberana, con poderes abondo pra to
mar as medidas necesarias ao respecto. 

lste Goberno terá de sentar as ba~es 
da Reforma Agrarla Galega que levará a, -
unha transformaci6n radical das relacións 
sociais de produción, planlflcsndo dun xeí
to Integrador todos os sectores da econo';' 
mía ga lega. De cara a late e dentro das me
ctlclas a tomar a corto plazo, teria de ter en 
conta: ' · 

a) lnve1ti9aci6n • cUvulgaci6n agra
rla1: é fundamental a reallzaclón de estu
c1o. serlos sobre dos 'nosos productós e as 
no s tócnlcos de produción agrarlas, asf 

pr p ración de cadros dlvu.lgado
r< s el sp rlmentado. Diste xeito, false ne
eo ria o cre clón de d partamentos espe
cl 111 .. mclo , ar como de ·escolas técnicas 
uw 11\u , c1 1 or t e de vet rin ria, arnais 
le ccló s d udos sobre cooperatl-
vl rn , so 1 loxfo, ntropoloxle, pedagoxia 
rw 1, te. To o 1 to 1 to deberia estar. en In
tima coneslón coa Universidade Galega. 
Form ranse cadros lntermedlos a traverso 
de escolas de capacltaolón e l:iatenslón 
Agr ria, e heetra nas escolas rurais se pres
tará ran otenclón a preparar aos nenos en 
con cernentos agrarlos, tratando de rela
cion los co medio no que viven. 

b) Tenencta da .. rra: Coeslstldan '0S

plotaclóns de tipo familiar, respetando a 
sua propiedade e axudadas na sua millora 
a base da maquinaria que necesiten e cre
tos sin lnteres prá sua adquisición, con for
mas cooperativas de producción estlrn1:J la
das e axudadas preferentemente e granxas 
de tipo colectivo, a partires da recupera
ción dos montes en man común (que serán 
entregados de lnmedlato ás parroquias) de 
1erras de absentistas e das nacionaliza
cións e esproplaclóns de terras de propie-

· historias de esmagados 

·"· 

I , 

- 1 

- .-. h~ - ~~' •• ,..,. .... ~., ··, - :~,-:-' 

-
... , · '·raf-né ~ " sé"' re'v;iaff~·afá0rí as feiias e mer

-. c~d~s ·_cõ¡nemi~i~·· .. ~. 'lpcai~, ' çqi_~s -+~nçións 
_se_rían co.mplementarias e suplétor.ias do 
comerci<{a gran· espa ·I ~. . . . . . . "" .. 

. , e)., lnd~stripl.Íz~~iÓ~.: .·Apr~y~ i.ta~,ase ao 
másiflJ.9 .tqda ·a,. ¡:irodLJ.c i,ófl. agraria;, .. gár.ideira 
e. foi:estal _¡¡rá. sua. trar¡sforrinación. ioqust rial , 
te,nde,ndo- á produqción. de . todos qs rjeriva
dos posibl~s. Así. .. crearla_se . .un complexo 
industrial transformador dos proçluctos e 
fabrican,te dos syministros e m~dios de 
produción é!Qfarios, a traveso da .instala
ción de industrias lixeiras en lugare_s prósi
mos ás fo[ltes productoras. l!:itas recolle
rían a man 'de ab.ra escedente no campo, 
evitando a emigración e dándo un posto de 
trab~llo na terra á mo_cf:jdade rur~-1. 

f) Trlbutaci6n: Tanto as. coop_er~tivas 
como as gr.a,nxas de tipo colectivo estarán 
ese_ntas de tributación; pro as esplotacións 
agracias de tipo familiar serán wavadas 
cun imposto único, revisable periódica
mente en función dos niveles de preçios e 
rentabilidade media da esplota.ción ._ 

Quedará abolida a Cuota Empresa rial 
·da · Seguridade Social Agraria baseada no 

·-sistema de · xGrnadas teóricas, - e GlUe açtúa 
<%lino un imposf0 máis. Os ~abr·egos· paga; 
rán a Seguriôade ·social t:mha única ·cuota; 
que se -fixará ase.gún os ingresos -do asegu-

'.· rada e pola· que rec ibi rán as presta-cións 
.equivalentes_ab sector indwstri9I, xubilando . 
obrigadaménte· llos 'maiores - ae--50 anos 

. dada da administradón e~paf'lóla ou de e· , . _.. euñ iñerementQ dó imp0r¡tê das_ sua~ pen-
pmpresas nioAbpelistas· instaladas ~n ·Gali- , . · .. · . - · 

., ' · - ·. - '" .. - -- · , · · - sión's, facéndôse éargo do cléfi_cit 9ue · P,Oi-· 
ela , · oi":iced.~ranse cretos e_ a~uqas econó-_ 
· · ·· dera li"aber o Goberno, que o supli rá coa 

.DotJ.tra banqa, ·rematará c0n todo tipo micas sfn ánimo de lucro,-coa garantía do · 
· · ~raball. o ·d· 08' laÇrAno~ ·e do a-val -·dos v .. ci'ños,· política fiscal EÍ' fevar nõ territorio nacional. de tenencia que separe a 1propiedade da -q "' - -· -

producción atendendo ae .prlnolp~o- de que fomentarase o mu~ualismp cràando un -Se- _ - ·_ ~~ - EqJJipamento. ~ s~ci~I~- Or~~naras~ 
e terra debe ser pra qwen a traballa, e por ,guro Autónomo Agrario con c~otas diversi- ' rácionalmente o terrltorio rural, abranguen-
lsto, abollranse tedps os vestlxios oe ' toro~ flca~as ~~ funbión do tipo de .perda; riscos .do todb _Q r~JéJtiv~ aos servicio_s públfoos,_ 
que afnda queden, asf como de ap~rcerfas, da comarca e niv~les de ingresos dos ase- _ cárr~teiras e Óutros medios de Gomt..mica-
mlrando no caso 00s· arrendamentas Si al- Ql:ITTldos; apárte, o Goberno Galego farase.- ci"ón;- electr.Íéid?de-e oútras fontes de enér:~ 
guén pode ser obxeto de · -inqemntzación. · cargo ~as inqer:nnizacións a QUe houber~ xía, auga pra .regos , e , consu_mo -t:1u.[11anq, 
"'odvcci6n: A partir do ·principio-de poten- lugar pf:!rante. -situacióf.l~ ~ decl~radas ·como médico~ _.e .sa.úde en xeral, escola e- - ~nsino . 

< clara nosa ¡:>ropia ruqueza ut1flz_~ndo ao má- catastróficas: . '· >. en xer'al.~partindà da riormalizaclón "dá ºnos.a 
si mo as noàas prOf?las técnjcas -q~. pr-OOl:K>: - ~ d) ' Comercializad6n: CoQtrÓI da - co- lingua ~ cuf!ura; dota.ra~e -de foá~ ~éçt~ic~. 
ción, incrementarase ésta pra o mercado merciàtizaci<~n -dos· productos a -tra"veso de ·áq nç:>sas .parmquia13, ,de teléfone,: pa'(irnen:
interno galego e -prá' esporta?i?i.~ Desen: · · empresas de cooperativa_$ -dt:: segundo -tación das· atde86 con _ alca,ntarill~~e ... de 
vojveraee a procluctlViqad_e mà.dioote a or- · "t¡r-au, e, no .seu caso,· da 8reêGión" demha servicig~ :efipi~ntes de . corteos -~ - -t~légra--. 
denación axettada de cultivos e aproveita- ' gran empresa . nack>nal· --de -. comercializa- fos, medios de transportes. co'leetivos;- mi.-
mentos1 percurando. " OS máis· ácáides pra - Gión, que,· sin perxuicio, oo ·respetQ ~.iniciativa llorarase _a y iv_epd_a , rural ·e constr.uiranse. 
cada zona, con espeéial atención· á gandei- privaoo, recona toçia a_ proàucción agrar\a centros, de . tipo social e recreativà. ·-
rta en xeral, J:)Otel1ciande o vac\.mo en .par:ti- cuns pr:eoios i'emuAeràd9res garantizados 
·cular, n0 aspàcto leiteiro ·e de r~13: Sin es- polo Gobernq Gal~go, e que lle permitan· 
quencer o Incremento tios rultiy0s horto- ao labrego levar unha vida digna.. lsta 
froltfcolas, rom~ll'!ando' a\ conàtruceión de . empresa nacional de cqmer:cialización· s.us-
lnvernadeiros; b~enclera~e ·,á non .. apultera- tituirJá ao actual côntrot capltalista e colo-
cién Eios viños. Aumentara5e a rad~:>ríalida- nialista dos cirçuitos .de comercializaciqn, 
de das esplotacións forestais. Transforma- eliminando intermediario5 e facendo que o 
ranse en regadfos distintas · zonas e dotara- producfo chegara máis barato ao consumi-
se aos labregos de maquinaria àxeitada ao dor, ao ter que pagar a ma\ores sementes 
noso chan. os gastos de comercialización. _ 

'·E .lev~r.· adiante .istas medidàs, com
pre que o Goberno' Galego cree' ur.i Depar
talner.ito de Reforma Agraria dependente . 
do· Ministerio de Agricultura, que planifÍ
que, executé e val0re, en Intima relación 
cos labregos, organizad0s democrática
ménte a traverso dos Concellos parroquiais 
e o seu sindicato. 

. 'l 
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-son os· 11'.'lesmo~ fN~ ~qr~ Jpyjej;l "~ ~ , 
:(;qr~zgñ. 'Aigpns ~r~15 r~y~tjdos ~ :. 

$.)· no a. t?.r.ant~_·:- d:oeste dk3 ~i~. 1T1'0s · ·· · · ~ ,...., r-lço.s . .P.ª!'º$ .a fuisc~~s . arro§dµms; ,~ro ; 
V?,ar ~Qqcir dçi .r:io_s9 terra ~ .... pe~a ~.,n~- - o.s rntiis d~loes varr d~zõS (t oos, cos ' 
d.~s _d;ire-i-<¡:16,n~. «.asistirtamp$ á .ma~H~ia d- ºªº~ prpt-eaÇk>s po1-o -fu!gor astr~. · · · 
ur:il:)i- mafl{¡n :úr:iJc~. ~ ~s planuras .d~ · · · ' 
~gq, in:zaq_as .oo biçk!ekqs, at~ ~s rJas ~ A · · · · , ~ 
Pon~~eê:lra, OY;r~!qd~s ~ J:Mñej_faes; g~nd~ , : ' · ~ 
as s~ras nutric,ia.$ do Miflç E! a gorxa mon- _ .lr:_ente de todos vai Prlsciliano, o he- · 
ta:ño~ã dQ &íl, ijté a ponte d~ Qur~n~e., Qn- r~siár:ca decapita<;io,)evancio'.a súe pr9pd~ 
de se peJt~an as ªl!jJSS d-:~mtrambos riq_s; Oft'/eka n-unha ar.queta de' mªrfin 0 ~af.in:-
Otil d1ªn~ 0.~ cabos !la .co.sta brava da cándo!?e n-un longo ca:~atQ~ que \r.em~!a 
Cr.uña, onpe <::> ma.r ,t~~ ~ahc~s 00 Cama- cqa fouc-ª cjqs dr-u,.da,s. -~ m~dà ~e báGulo 
riñas, ~é o cur:u!o d_o monte 00 Sañta Te- episc9pat 5-iguen a ·f>ris~i .ia,no m0itoi; 
gra, c:itte-Vence .ooa súa sombra os montes a~eptos, varqns e mulleres. Detrés .v~ñen ' 
de ·.Portugal, por todas pa~s xurde unha dÇ>us magnates, que ciclÍis s~xan: Teodo-
allbmada de gmria. O dfa de festa .ao.rn~nza s1o, o grq_nde Empér:ad@r «j.e Roma., a $.an 
en Sant-lago. A tor-r-e 'do reló ta.nxe 0 seu Dãma,so, o Sumo Pontífice da cristiand_ade, 
grave sino de bronce ~para anunci-a"r un ino- seguidos ambos pqr uMtia -hoste de ~olda-
vo día, e d'e seguida corn-enza unha ~iñ.ei:: dos .J ecre~iásticos. Ollamos -dispóls .. unha 
ra .de campás, r~pinicada nas torr:es do r.ingiejra··q~ mortos escrareeidos, qt1e ¡:><>r-
Opradqiro, que s.é oo_munica a todol-os tan Õs atributds da sú¡:t din.idade óu.da s!Ja · 
campananos da ciqdade~ - Per.o noxe as prbfestón . .4.lf distingu1:rnos-·é vkxe' Eteria, a 
camp~s de Coll'!poSteJa an.urician aigo m~is escritora pe1~_ngrina, oon túnipa de branco 
que unha festa litúrxica no ·interior da Cat.e- lifío e camiñando con a~do cornpti.s. Ao 

oprimida; .o P. S.q_rrn\ento e o P. feix.0~, r<;}~e 
remediaron o ret-raso cultural de 'E.?13.aña 
coa !?úa póderosa · erudiciôn e a seú x~n'io 

• eociclopédioo. Ven a;.c;ir\:I Nícor:nedes Pas
tor Dl"áz, coaJsúa fira de nacra, abrindo a re-

- 'nascencia líteraña de G~lb:a e seguido pol
os p0etas AñPn, -Ros.alfo , Cumi:>s, P.ondal, 
-Ferreiro: ~. Amado Catba"º· Manoef 
ll,ntonk> e tànto6 outros, todos oon estrsi;is 
sobor das súas fmntes ~ os hestoriadorns 
Vioetto, Mul"gllíe e López: Ferreiro, os pa-
triotas Faraldo e· Braf\as, a pensadora Con
cepción Aren~. a escritora Pardo Bazán, e 
por fln o .g.ran Don Ramón, ainda non ben 
Giescarnado ... 

Aa~o de char uns cantos bultos da 
Santa Compaña de inmortaes galegos, .. ms 
cantos nada máis, porque nos dous r.1il 
anos qa nosa hestoria, os bultos cóntanse 
por milleiros. 

drat coo dinidades· mitradas e orn~~entos hestorjador Pa.ulp Órosio, discfpuJo d~ San · 
marav:illo~às, d~ qr.ocàdo~ eq~rqs, eon chi- J\gost.iñô, q.ue marcha pen8ati0re, c..;;un rolo · · 
rimí.as a batáfuftJeko, c;,apà~ -Oe dar !M1.yexa dé pergam~s na man. Ap lliwo e o:ro~ista 

DT Oliveira Martíns que na Hestoria 
r:ion hai máis que . mortos e que a crTtica 
hestórica ~on é un debate, senón unha 
sentencia,. Pero todos sabemos que os 
mortos da Hestoria reviven e mandan so
·b0r dos 'vivos 7-" moita~ vec.es desgra~i€!da
niente - ," como todos sabemos que a me
Hor sentencia é a que se da di.spóis d-un ·• 
débate. Por ·aso eu gosto de poñer a deoote 

, á ·mesma 'Ba~íllça cte R.oma .. Hox'El as epm- d9s ·t~mpG~ $Uevos, ~ ~qio, q~e ~lym~a o 
·pás de ComposteJa anunê;an unha festa ét- camJ~.o· e-unha l~n:;iparq de t>ronce.: lf.. San 
nica, fi-Ha, tal v..e~, d-un CLjlto ipant~ista. an- Pedi:~,.-~~ Me.zonz.o, Q 'au.tor da s~~ve. ijegi-
terfor ap - cri~td _ajlJsrno, · q~e -ten por a1tar a na ·Ma,~ _:_o cántieo .. E:) · a oraciór;i máis fer-

.... ~ terra-naj, aizada slnibófi.c~mente na Pico m~a .ciia Elrexa-, c.:._urlha 'fri:t_gante azuce-
S~gr.9; por cobertura o_ .f.an~1 ínmenso do ria '1€)s beizos. Aa ·fundador sân· fJGse.ndci, 
ur:iivt;lrso; e por-lárrípara voti-v.a, .0 sol ar:.-den- que - ;~stéñ 1ít8irJC!ca~shte . -~ - -~LJstoçi'ia~- d.o 

, te de xuHo, o sol C)t,U~"_madur.a 'o pan e o vii'.lo noso .esCt.Jdo tradid_enal, .E ·mqJ.tos, .e moi-
el!lcaristióo& .Por eso a . m\;:l¡ñe.ir.a de .cam- tos máis, ·que é cfific41tos0 re.cqñece¡. Logo 
~ • " ._..;~ Co. . . . 1· : 1 _.:i . va~ ao. primel'O Arwbispo r.1~ rh.~-;._,.,_.,t.e- » pas, lfl!CIÇJUÇil . elll · mp.o::;te.a.; -Va r-0.a1°ttJ10 "'";-'."' . _ . / uq_~:~~ · 

.pór toda Galiza, de và~ !itfl yat <a de çoto oo . -. la, ó "grqn Xelf11íre:z, re'Vestié:io -de pqntificlaJ, 
coto, dende (}S cainpariwi.os' ,pimpantas da c~n àurifu4*EITTte cortéxo de · rñítrados e 
veirãryrnr _até as hgl"}11~_ e:spadañas da ~ co.en3os."' Após do p'erl~do ·yoo Aff'Óriso V111; . 

- mont{lña. E. o badaleo r1tmico das campá$ o Empera~r, ·con ootrÔ na destra, espada 
~ """""":d~ todqÍ-as campés de Gãftz~: e~ ·le.da na siñjstra e- coroa ·de ovre e p~drarlas Ras 

algara:bía- seme~hi -o· t-roupeJeo 0 95 caba- ser:is: ~iguen ao Emperad,or: ·o Cônde de 
ros astra1es, que veñen poi-a vo.u:t:a oeJest<e, Traba ... seu afo, e demáis .buJtós da sobarba 
twr-ando do carro de ·Aipol.o, .qu-e trai 1uz 19 f~udá-J de GaJlza. OJJamps dispõis aos mon-
cafor ao mundo en sombrá:s. H0x·e <é u Ola xes Jetrados; ,añ Jonga fiwk.çi. OÓn velasaoe-
de. Ga1i~a. e así cornenza. . sas e lil:>rqs ab~rtG>s. v~i:í"detrás G mestre. 

Matep • . o SantC? dos Croqu_es, co' ApQ>_cal·~p
sis debaixo uo · .brazo. encabe.zànclo unha 
graa de a:rqujteâtos e ima)Cine]ros. que .p.or- ' 
tán as f:erramentas M;S súas artes: De se
gu~da a{Jar€00 unha J1Tllbrtedume da )(0gra- · 

' res e t-rovadories, en mistur:a de tipos -e ata
víos. Algúns sémeNan ter sído monxes~ oÚ
tros calzan ~sporoo de ouro, en sinã'I de 
que foron caba~eiros~ pero os· máis d-e1es 
van esfarrapadOS': oon veUas cftarà·s, 1aúdes 
e zanfoñas ao lombo~ Alí reco·ñecem0s a 
Berna1do de Bonavat a Airas Nune~, a Ea
nes. do Cotón. a Pero da . Ponte, a Pero 
Meogp. a Xohán de GuHlade, a Maendiño, -
a Xohán Airas. a Martin Codax, a Paio Gó
mez Charino. a Maoías, a Padrón., e moi>t!os 
méis, todos coTil lume no peito. Non ta~an 

a ·nosa 14estorl€!, non a nosa Tradición, por
que ·si ben é certo que se pode compor un
ha grande Hestoria de Galiza cori soio re-

.• coller as._crÓ;:;icas dos séu~ grandes homes, 
tamén ê certo que ningún d-eles, nin todos 
eles x~ntos , fàrpn cápacE!s ·de ~rguer a. in
tr~ñsfE;}rlb~I .autono[Tlla moral cle Galiza á 
càtegorí.a. de .. felto indísoutibel e garantiza
do. ~fo,r:tuoapam e.rte , Galiza conta , para a 

. súa eternidade, oon àlgo máis que unha 
Hestor\a fanada, conta e-unha Tradición de 
val.or .imponderabel, que eso é Q que impor
ta para gañar o futuro. 

Cando a Santa Compaña de inmortaes 
gaiegos, que acaba de pasar por diante da no
sa imaxinac1ón, s~ perde espesura d-unha frD
résta ,1-qnxana, êon · esa mesma imaxinación 
veremos xurdir do H umus da terra-nai , da 
terra da nosa . terra, saturada de cinzas hu
m.áns: unha infinJda moitedume de luciñas 
e- vaga-lumes, ·que son os seres innomina
dos que Ringuén recorda xa, e que todos 
xuntos forman o substracturr; ir-isobomabeJ 
da patria galega. Esas ánimas sen nome 
son as que crearon O'idi.àrña en que-eu vos 
estou falando, a "nósa ci.dtura. as nosas ar
tes, os nosos usos e costumes, j en m, o 
feito diferencia~ 'de Ga,,iza. Elas son as que, 

Asi dá çomenzo a .;.,íernnidade d-est• 
día; a Festa maor de Gali;<'.a, a festa de ·. 
todol-os galegos. Pe.ro nJ.nguén pode sand
ia , coma nós, os ern-i;gr-ados. porque en 1al 
día coma este revh:1Em .as lembran~s acu
guladas, e iooa moj~a desta.ncia .agrándase 
o· prodíxio da pa:trña. ·Ho>re a inosa ima~na
cióñ anda por .ail·á, eri ífiest.a .de sá'.udades, 
escoitando as cé11tii gas mantañesas e ma
riñeiras que van para Comppstela, vendo Q . 

noso país embandeirado de axu'I e branco, 
con músicas, gaH:as, pandeiros, aturuxos e 
íog¡..ietes... E dispóis de evocar o repique 
matuti.no das campás - ma1 ou ben, ao 
iseito 0e Otar:o Pe_çirayo-, eu p_odfa evocar 
i_goalmente, :todol-os Jances xubHosos des
te dlà, h0ra a··norá, minuto á minuto.~Par.o_ 
¡ oó·~¡; sé :toman trjstes-~ aJBgrfas ·~voca:-

~. das. lonxe da pat~;¡a .1 1 Cóm9 ci{}Sfl as Jed·i
cia!;> an:ipçada~ do recoPdo ~ iftlosa iJTIO~
dape_I E CÓfTl9 1para mm é. oorto o que di"°{} 
m€Ji\o.r poeta de nosá .estkp,e: 

en qpa:re.cer as dúas befiidas e in'fiortt.madas 
irn:t.á:ns, klés e Xonan'a de Castro. a que rei
noo en Po:rt~a~ dispó.ts de. morta e a que 
foi raif'la de Caste'la -A-l:lf1ha soie notte mor
na ~e vrafl, como d6as r-QJ>as d0 preta _as 

· coroas do seu e.fl"rnero rffinado.' V-eñe.n de 
segu1Qa os moitos varóns .aitaneiros de Ga
liza. os señores feudales, que non soupeton 
vivir en paz. nin consigo ,mes[TIOS, todos 
eles fT!Ontados eri b~i;t~s negras, dende 

dos -krnand~.ñ0S, que· arrástran cadé:as., .coo ' 
0isar:mas e 'fouces mangadas en paus, le
yando pÓr abandekado a Ru.i Xordo, que 
sost!m en ouro un facho de paJta acesa a 
fumeanta 

' oo bngas oeot:uirias de trabal1o, humaniza
ron o noso terrítorio pamo, infundíndoJfe a 
tbdal-as cousas QUe na paisaxe se amos
tran o sal!_ priopr-io espr1to .. oo .que pode dia
logar o nosci · ooramn ant.tgo ·e pamelsta. 

, Bas. so:n. as que gaman e custodjan, no seo 
da : terra~rmi, os l6gadoS mºóltl~ da nosa 
tradición, os x~ incorruptlbeis, da nosa 
futura hest:.oiia, as fontes en~ebres e punsi
mas do noso xenio raciai. Esa moitedume 
de tluciñas r~a o povo, que nunca 
nos traic.tonou. a enerxfa coleitive, que nun
ca peroce. i. a'1l ff n, a aspranza oelta1 que 
nunca se cansa. Esa inff nda moitedume de 
luci ñas e vagalumes repras.enta o que nós 
fomos, o qoo nós somos e. o que nós sere
mos sempre, sempre, sempre. 

Sen tt perpétuamente estou fJ8fi8(1lÍO 

N{!s -maores alegrias, m.aor trJsteza. . 

tt · . , i Andradé. ·o Bti. seguiçto por uo .P.or90 ·mon
tés ~simbolo te.témiÔO de· súa ·ca~_-: ... .-. até 

_ ;· é móit9 ma:lk>r a~ al.go k~~" o valente P-edrci Madru~« qué J.eva à puñal 
a~go pura-mente ima)(~nario, atto que oo s9:u da-tr~ición~spet~o .nas oosies, Como gru-
simbofismo nos de·ixe ver a pasado para PD singuJar .desMtcass o Madsca~ Perde de 
proveito ·de fut.uro, como unha boa espe- Çefa, xunro .cos seu~ oompaña¡ms de mar-
re~d~a. Podemos .imaxinar, por enK.~mplo, tirto,, rnKustamênte dac~piitado. que s0s-
unha Santa Cáçipafla de i-nfnortaes gate..- teñen con ootrambas mans'ás_ proprias ca-
~0$, ~n interm~r.:i~'q~l- procesión. Al_II v~re- bezas, ak1da ires~ .que deiti'.ln s~~ e. 
mos as noeffes dtf.iidàdas e os fortes carai- pideA ~usticia. Tamérf 0llamÔs . uJiftia boa 
teres qu~.~~9u. G_a'Iiia",no C:tecorrer da sóa represen'1:ación do feudai.tsrno . acreslé~tico, 
Hestoria:.· Ver~moJos camiñar en si"lenzo, . e n-él ·distinguimos aos tres Arzobispos 
coa fad~na ·e~ s'"6mõrãst..e.o mirar caJdb .na Fonsepa, pat fillo e neto, seguidos por un-
terra do!.> ;'Soo~ pep~~êí0S,. oU-dos séus arllb- ·ha ftlula. cangaGia coas obras de Erasmo. E 
res, agacha,nd.e idei.as tan. vellas .qoe .hoxe ~ . detráS .de .. tanto señorfo feudal ven a pé o 
nin tansiquêra serfámo~ ~a~es de 9oPn- , ~· s~ méJfor . cro~ist~, Vasco da Ponte. De 
prender, e senti mentes tan perenne~ .c]u~ _. ~e2ui,d{ r~éqrieg~~os it'ímeôr'te,.nf~. frop·a 

·" -·"'- ,. -- ..... .... - ~ ·--#..· r-_ :~ :r , ~ .. - ~ 

I. 

Bquf comenza a decaer a categoria do 
f!lnebre conexo, ·como decae G.a4'iz;a ao tro
C{)rse en povo vencido .e subordinado. Pero 
sigue dando indi\/idualidades, como Sar
miento de Gamboa e os Nodales, que ce
miflan .~xuntos, portando astrrnabios, atlas e 
cunchas estranas; o fi'lósofo escépt;oo, 
Francisco Sánohez, con· muCéta de boutor; · 
os Vlrr.eís 8e Nápoles e das 1ntlias, Conde 
de .• Lemos e-Çonde de Montar.rei, que servl
roh ie.áimen~e a quén non mereofa ser ser
vi-de» por ningún galego; os tres g_randes 
Embai~~dorss fiJipescos, Zúñiga, de Castro 
a Gonclomar. que inútilroente derrocharon 
talento. sa.bidurta e artes dlpk>m-át.icas; os 
escultores Moura e ferr-eko. xuntO cos ar
quiteitos Andrade_ e c~~~s e ~voá,-~~ 
6eibaron de cadeas á nõsa orixlflalkiade· 

l ' • . - • ~ • 

.,. .... .., • .&.-

V'Slahf o que eu queria deoir n~ste Df a 
de Galiza, en loubor da nosa Tradición, por 
riba da n0sa · Hestona, s todol-os galegos 
Qt.te residen n-esta terra. que para nós é a 
segunda patria. E nada máis, amigos e ir
máns. 

. Qe a fogueira do esprlto siga quen
.t~ndo "as vosas vidas e que a fogueira do 
tu~ n1,1.nca -deixe de quentar os vosos fo
gares. 
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O MAR GALEGO ¿QUÉ INDUSTRIAS? 
PRA.· o FUTURO 

MARIA DO CA.RME GARCIA NEGRO 

Cwtelao delxoU no. •Sempre en Gall,.,; 
que a eeistencia dun goberno galego era a 
primeira condición - anque non a única -
pra encetar a nosa independencia econó- . 
mica. Ho><e, esta premisa slgue sendo ne
cesarla e no mundo marlf'leiro, debido é 
mesma natureza do traballo no mar, moito 
máis evidente que noutros campos da nosa 
economra. 

A nosa pesca non foi, como é lóxico, 
un sector económico que quedara ao mar
xe de dependencia que toda a ecor:iomia 
galega tén con respecto a española: a pes
ca galega tén ho><e unha estructura interna 
derivada da colonización que está a sofrJr: 
a de baixura está esnaquizada, rexe nela un 
casl-caos do que sacan proveito esclusiva
mente os intermediarios e asentadores dos 
mercados centrais, que mediante a fixación 
ollgopolístlca dos precios, consiguen, sin 
arriscar nada no mar galego, un bó provei
to dll. Adoece, tamén, da falla total de or
denación da pesca de litoral, que poderia 
ter sustltuido á desaparecida de baixura 
combinando marisqueo e pesca no inte
rior e aleclaños das nosas rlas, e por 'último, 
os no os mariñeiros que atoparan un tra
i> llo como man de obra barata na gran al
tura das empr sas monopolistas españo
l s, v nse hoxe abocados ao paro ou á 
migr clón, dado que este subsector - o 

de gran altura atá padecendo as conse
cu nelas dunho polltlca económica en cer
ta m lida moi 1 gre: as empresas necesl
tun dunha r tructurnclón que se fai á 

d v n lo <I barcos, da r ducclón 
1 s m r s, te. (Por x mplo o acordo 
p qu lr e n M rroco ). 

D nd sta p rspoctlva da problemátl
o octu 1 c1 nosa pesca, tentamos un exer

cl lo de lmaxlnaolón no terreo da pol!tica 
conómlca. E pois, dende este prisma, 

onde se deberá xuzgar o que apuntamos de 
eguido como as primeiras medidas de po 

lltlca oconómica pesqueira do 1 ° Goberno 
Galego Popular. 

MEDIDAS DE PROTECCION DO MEDIO 
AMBIENTE M RIÑO 

O Goberno Galego prohibe a oonstruo
oión da Central Nuclear de Xove , por ser un 
peligro, dada a contaminación térmica, que 
racharia o equillbrio ecolóxico do mar na
quela zona e polo peligro en potencia que. 
representa o transporte e máis o enterra
mento dos restos radiactivos. -

O Goberno Galego obrlQ4i ao peche de 
Celulosas-Elnosa de Pontevedra, á espera 
du~ pian :de lndu~trlalli.e.iciÓn que decidirá 
ncol da ublcación daquelas lndustrias que 

señan necesarias pra ·o desenvolvemento 
g · 1ego, e que supoñan un peligro oontaml
nador·. 

O Goberno Galego estudiaré e decidirá 
encol da localización Industrial que afecte 
on ma ter'~a de pesca ás nosas rias e mar li
toral. · Asimesmo, todas aquelas construc
dóns. de vivenda . turisticas, terén de se 
nxeitar a unhas normas xerais que non 
afecten tis esplotacións costelras. 

O Goberno Galego establecerá normas 
de seguridade pra os transportes de sus
tanclas peligrosas (petróleo, gases, outras 
sustancins qu!mic s) que, en caso de acci
dente, peidan ser nocivas -prá ·vida da fiara 
e fauna mariñas. 

ACORDOS CON OUTROS GOBERNOS 

O Goberno Ga\e.go negociará cos paf
ses da Comunidàde Económica Europea un 

novo acdrdo pesqueiro que permita aos 
nos~s barcos seguir faenanado no Gran 
~I. . 

,. O G~berno Galego 91')egará .a· un c.on
certo co Goberno Español encol da ·presta:: 
ción do servicio militar polos mariñeiros 
galegos, pra que teñan oportunidade du
rante o mesmo de seguir -enseñanzas 
teórico-prácticas sobor de pesca e maris
queo. 

O Goberno Galego terá concertos en
col de mataria laboral e prestacións de Se
guridade Social con todos os países nos 
que haxa algún mariñeiro galego traballan
do. 

MEDIDAS DE URXENCIA NO SECTOR 
CARA Â REFORMA PESQUEIRA GALEGA 

&n un fato de medidas de aplieación 
inmediata con dous obxetivos primarias a 
cubrir: 

a) Frenar o desgaste dos bancos natu
rais e abrir cultivos nov0s, e b) Crear pos
tos de traba llo que recuperen es:alonada
rnente a emigración. 

Pra cubir estes obxetivos, o Goberno 
Galego tomaría as seguintes medidas: 

1. Fixación dun precio mfnimo de ven
da pra todas as especies de peixe e maris
co, fixación que se rea lizará sempre denan
tes do comenzo de cada campaña. Esta 
mecilda leva aprellada a obriga de vencler 
pr o consumo interior a este precio mlni
mo un volume de peixe determinado e des
tlnar o resto á esportación a un precio máis 
oito. 

2. O Goberno Galego encargará á Uni
versidade, Escola Superior de Estudos Pes
queiros, e técnicos com¡::ietentes a confec
ción dun pian de ordenación das rias que 
contemple as actuais posibilidades de es
tracción e cultivo de especies nas mesmas. 
Aspectos importantes deste pian son a 
confección dun pian de vedas prá sua in
mediata posta en vigor, así coma -unha tá
boa de criterios racionais de selección das 
artes · de pesca axeitadas ás nosas rías e 
mar litoral. 

3. O Goberno Galego concederá cretos 
pré renovación da flota pesqueira . d~ baixu
ra· e litoral. ao mesmo tempo que obriga a 
seguir a mesma polltica aos intermediarios 
financieiros que negocian co aforro galego.:· 

4. O Goberno Galego prohibe. h_ox~ a .. 
importación de peixe ou mariscos s'ustituti
vos dos nosos, e a importación das coriser
vas sof rlrá un gravai-nen especial. 

·5. O Goberno G?tlego promoc'ionará o · 
nacemento de cooperativas de produeción
comercialización dentro dun pian que · con 
temple a posibilidade de crear indust6as 
conserv~iras .ligadas a estas coop~rativas. 

MEDIDAS REFERENTES· AS CONDICIONS 
DE VIDA E TRABALLO · NO MAR 

O Goberno Galego regulará todas as 
ordenanzas de traballo dos asalariados no 
mar e ...as normas <;lo traballo en cooperati
vas. 

A Seguridade Social dotará, como mí
nimo, de postos de uxencia en todos OS · 

portos, equipo., de ausllio e salvamento, asi 
como a cor:istrucción de ~ centros asisten
ciais nas vilas cabeza de comarca .. Especial 
atencion merecerán as enfermedades pro
fesionais, accidentes laborais, ·pensións de 
xubilación, etc. 

Dado que o noso obxeto é plantexar o 
tema do tipo de industrialización a mon
tar polo. Goberno Galego Popular, debe
ríamos ter de conta alomenos 3 custións 
previas: 

1.ª Partir do feito de que Galicia tén 
unha realidade económica propia. 

2.ª Aceptando o anterior, non se de
berá prescindir dos condicionamentos 
que a realidade galega tén, se ben o pro
ceso industrializador tentará transforma
la nuh s~nso progresivo. 

3.ª Debemos ter de conta que todo o 
benefici0 da industrialización debe ser 
pra o pobo galego no seu conxunto . . 

Non pode o Goberno Galego encetar 
un proqeso de industriali-zación sin 'contar 

· con· tontes de financiación; xa que logo, e 
· pra potenciar uriha industrialización pro- · 
· pia e non dependente das inversións· es-
· ·-tranxêir-ás;· ·o· Goberño Gale~o ~mpoñeré - a
óbr:iga a. tódos 0s·. bãncós ·e ' cai~as ·de áfo

. rro de invertir o· aforro galego no país, eisf 
como :a · reinyersión dos benefícios. 

· :.. O ·Goberno Galego n·acesita, pra poñer 
·a andar ·O'.' seu .pr:ogramSt- de industriallza
. ción,- c0ntar: · cuns·: crite~i0s. · biolóxic;os, 
· ecolóxicos; de ·conocemento das-riQuezas . 
do r.ioso sochán, da, natureza , do noso 

. chan e.de axeitamentG á .realidade galega 
da. moderna tecnoloxia, pra o que .. P,Qtern
ciará .un pr9grama de_\nvestig~çión.·capaz 
de proporcionar estes criterios de actua-
ción. · 

O Gobern.o Galego nori permhirá à im.'.: 
planl:ación de· indListriàs que conleven a 

· monopolización do mercado· interno. 
O tipo de industrias que o Goberno 

Galego Popular- promociona.rá ·é aq'uel 
que, partindo dos nosos recursos (natu-

. rais ou non), realicen lntegraménte b pro
ceso productivo da sua transformación 
en Galicia, a 1ransformación industrial 
dos recursos que o noso ·agro proporcio
na, ·os do mar, os recursos .minerais, 
aproveit~=mdo deica o 100% a nosa pro
ducción de enerxía eléctrica, eisr como 

- àquelo~tro tipo tté industrias que hoxe' 
non realiiàn én Galicia máis que unha fà
se do proceso productiv9: automóvil, in
dustria naval, e derivados do petróleo 

que ciet>erán completar en Galicia o seu 
ciclo productivo : abonas e industrias do 
plástico na petroquímica, plantas siderúr
xicas e fundicións pra navais, industrias 
ausiliares prá dó automóvil e naval~.. . 

Arnais, terá de conta a necesidade de . 
absorber man de obra liberada, tanto do 
agro como do mar, ou que proceda da 
emigración; será, pois, un tipo de indus
tria intensiva en man de obra e non en 
capital, como son as actuais. 
. Outro obxetivo a cubrir polo programa . 
de industrialización e levar a. c.aQO· pokJ 
Goberno Galego, é desbotar _a imaxe dun- · 
ha Galicia dividida en costa e interior, c'i ~ 

dade e campo, tentando que a ubicaoión 
da~ industrias seña armónica co hábitat 
galego. • · 

Esbozamos á continuación ur:iha posi
ble . lista das ~ndustrias modelo: 
Centros de recría ~ do rioso gando. 
lndustrias conserveiras de . carne. 
lndustria.s ·conserveiras de p~ixe e .mar:is
co. 
lndustrias transformadoras do leite e os . 
seus derivâdos. 
Ehvásaé:loras de tÕdas as plantas mêdici~ 
nais que esisten en GàliCi~. 
l~dwstr\as cqnserveiras de . froitas e -ver
duras,. eisí como o seu conxelamenfo. . 
lndustrias transformadoras da madeira, 
dende celulosas, papel e artes 13ráficas, 
mobles, ebanistería artística, envases de 
madeira e de cartón. 
lndustrias dos envases tanto metálicos 
como de vidro pra todas as conserveiras. 
lndustrias· productoras de bens de equipo 
e maquinaria industrial e agrícola. 
lndustriqs testiles que utilicen as mata
rias primas do noso agro e que, ao mes- -
mo tempo, ,potencien certas artesanías 
hoxe case desaparecidas, pro que son· , 
eiaboradoras de productos dunha alta ca
li.dade: lá, liño e·toçlos os _seus derivados. 

Neste senso,. o Goberno Galego, ao 
pular estas industrias, tratá de facer un 
arteMamento interno que nos permrta un-. 
ha certa-especialización, encamiñada non 
somente á satisfacer a demanda interna 
galega, senón tamén a conquerir divisas 
coas esportacións. 
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~~~~~~~~--------~~~-----' ~~ ~-~ 
FRANCISCO RODRIGUEZ 

. H ai un mes .. ó Goberno provisorio da 
nación galega, por boca d<? ~eu presidente, . 
declarou a soberanía da nos·a ·patria ··sobor · 
'aos seus meáios de producción, sobor das 
$.i.Jas fontes de rique'?za, sobor da sua vida 
social, en definitiva, sobor da construcción 
i:Jún futuro acaído pra todas as elas.es tra
batladoras. Tencjo en conta os presupostos 
de que parten as forzas sociais tr:unfantes, 
despois deste longo combf!t~contra do co
lonialismo e imperialismo, que ti e máis eu 
coidabamos non íamos ver ·en vida esma
-9ados, pesie á nosa adicación entusiasta á 
causa dos nosos pobos, a filosofía que s~b
xacerá ao sistema educativo será práctica
rnente a contraria á que subxacf a na Cons
titución española do Estado unitario. O Mi
nisterio de Educación xa anuncJou pública
mente un fato de medidas que está dispos
to a. executar con realismo, pro tamén con 

- ' decisión. 

l:Jnha cjas maiores esperanzas, a 
este nível, é que· ao frente dos organismos 
púolicÓs está ·xente moí identificada cosin
"tereses do noso pobo nesta etapa histórica, 
'moi coherentes n~s seus ·princípios patrió
ticos e ariticoloniais, sin desconocer os con 
flictos e contradicións que van ter de enca
rar, que imos ter de encarar.· Foi preciosa a 
intervención ao Ministro de Educación ao 
traveso da TV e da radio pra dar a conocer 
as medidas do Goberno- provJsorio neste 
terreo, dacordo co que as foríás pé>lfticas 
patriót icas defenderan básica mente, sem- · 
pre no seu enfrentamento GO Estado capi
talista~colo~i~I español. Dixo que á titulada 
<dibertade de ensino» o Goberno galego 

_. opoñerfalle un ensino galego, laico e único, 
iguãt prà toáos: 'Esplicou cómo aquel prin
cipi o angular do ' .sistem a educativo 
democrático~burgués é · .-colqn ialista es
. pàÂol non ser-Vira máis. qu~ pra .perpetuar a 
función · conser-Vadora da división social ao 
;trábal.lo' e: polo tanto, o papel do noso po-
bo como emigrante, superesplotado e des

-preciado. --Axuda.ra a unha maiór privatiza
.'.ción no funcionamento do sistema educati

pecharánse decontado e o seu alumnado 
integrarase no cole~io nacional máis prosi
mo aó lugar no que habite o neno. A dous..-

. m'éses do comenzo do curso, o Goberno 
tén garantizada xa unha rede de estable
terrientos oficiais dÔ ensino que cobrirá as 
necesidades âe tÓdà a pob9ación, por su
posto. gratuité;Jmente rios se l!.s escaló'ns pri-
·¡,,a io e medio. - · · 

. vo respecto mesmo da España fascista, se- B 
guira a espallar prexuicios-e acientifismo, 

· tenta'ra ideoloxizar con moralismos ~demo- in moito cando o ministro dixo que 
cráticos»·á poboación traballadora, confwn- non Jan pr_ohibir o ensino privado, pero que, 
díranos pra que non recobráramos a nosa claro, os-seus custes terían de correr por 
conciencia nacional esmagada, continuara conta da. persoa ou entidade patrocinadó-
a españolizar·ás n.osas clases populares prn ra, ademáis de que tería de estar sbmetido 

· que non se socializaran dende un ponto-de - . á fiscalización do Estado pra que se cum-
visia galego e progresista. C6n · roturrdida- prira a lexisladón estabfecida en materia 

, de, anunciou que a únlêa sâída a está -enga- educàtivá,' tahto no -·referente a cuestións 
no consistfà na estatalización do ensino pédag·óxicas coma no referente -·ao Sta! US 

: (servicio - público, ig-ual .. pra todos, grat'uito~ laborard'o prof.es9rado. Non hai gru'po so- · 
-''e obrigado) e na sua 'naCionalización (gale- · cíal en Gâliciã 1-nteres~do nunha ?lternativa -
- guizaci[>r:i. d~sti .nadé;t a reqq.l:;m'!r ,~ coh~r.en- ei:3~i se ó h?.ub~r, e tivpr q'~e . mant~la nun-
-cia social-popular, a integr~ción d.a poboa- • has conçiicións ta!; ¡:>~uco lucrativ~s ~conó-
ción nas actividades. productivas e sociais mica e ideolóxicamente falando, estou por 

: dunha nación -por . fin xa soberana). ~ Seique asegurar que · serfê m.inorita~iaÔ _e, dende 
xa se tomaron as primeiras medidas neste logo, apareceda como anti-pÔpular, por 
senso .• Os celexios"subvenci0nados ao lOO anti-social. ·.Ne.mti·arga!ltes, . caído que fixo 

- por · l-00 estál'l · a ser · nacionalizados. Se ben o Goberf'!.O, nesta etapa, en non prohi-
teñerf edifícios bós ·e·,axeltaaos, ·SOn tam·én li:>i.r . esplÍGÍtamente O enSÍPO .privado, pois 

-"., , esprópiadbs, - previa . i ndemnización aos • vai ser irwiable cos presupo~tos nos que se 
seus donos. No caso de negativa por parte está a mover a nosa sociedade, polo que 
da 'empresa privàda a vend'ér o·s edifícios, terá Qlie· pechar· ou ir pasando a ensino pQ-
. oú ben s·e estés nõh reúnen· os "'requisitos bliw, •'estatal-. Por certo, que os traballado-

~ estábleddos,· àlúgañse· prbv.isiônalmen.té. O res do ·sector, como nacronalizado, serán 
.· profesorado, d~biq~níeiite titulado', · ~ueda todos tuncio'nari-os do Estado; sometidos 

nos seus' postos' de tràballo; señân"_ pêrsoas . ao~ mesmo' status laborãl e econ6mic9, 
laicas ou relíxiosas '. Xa podes rñaxina·r que respetando ,,..algúns· defeitos que non señan 
a xerárquía -ecÍesiástica escomenzou a ra- abusivos, eíÍ \Jrincipto, 'dos corpos xerarqui-
bera como un ca~ doente: decindo que se ·zados esist'entês, ,que quedan todo's a es-

.. . •' • .. .· . • .1 . ••. . ... • " " ..... • • 

·atacaba tá -lihertade e . 9~ de~eiJo~.1 do~. !?êi'S, t!_n~uír._ e ~h~c~dos . na, .wáctica . ao corpo 
.: pr.9 tarn!3n gr~mde-G.;:mtj~ad~ de cor,qiJ~s de Anicg.do s,e,µ re:=-pe~ti_vC? _~ector: CC?ido 9ue·a 
empre5~·, ,de organizacióAs populares, de vertj_~dei r~ Lil;>ertade de e[Ísino vai estar 

: : asodercións de Ye.Ci ños, :de ·sindicatos, etc'... -máis garan.tidéi! . ..d~ntrg_ çjqs..proiectos de ga-
manif~taron o- ,se.ll. total apoio. Go~perso- .l.eg:uizaqiq'_n, de descoloñi~aci9n, f5!v.o.r~bíes 
nal non titulacfo cubriranse·funcións- admi- á maiorfa do.noso po~o. que nos tan cacà-
nistrativas, ·burocrátiGas ou de servicios, rexados sistemas-que inda rexen en grande 
conforme ás necesidades. No caso·de cole- - parte- da Europa occidental, ,porque o pro
xios infrahumanos (faiados, socháns, etc ... ) . fesora<lio vaL.ser, . e.stá._s~n@. J~SP.~~Çtdo _to-

tal'mente na sua pluralidade ideolóxica, co
mo se está a demostrar coas medidas to
madas no eido laboral. O ministro, ao que 
conozo dende mozo porque. foi alumno 
m.eu alá en Ourense,. que tén as ideas moi 
clariñas, e non che é nada dogmático, ten
d9 fc;>l]das convicc_ións, dixo que o Goberno 
non imp<?ñerá nin unha filosofia da histeria 
nin unha . m~todoloxfa espe_cffica no ~nsino, 
inda que s~ velará por que calquera das uti-

- !izadas _non seña anti..,galega, prexuiciosa 
-ou acientífica. Qende logo, póidoche ase-
gurar q~e a falla de esprito crítico, o -deno
minador común dos prexuicio!?, o irraciona
lismo e o rutinarismo eran ben comúns 
dentro do profesorado hastrª de agora. 
Piuralismo ' érítico, · . enrique-cedor, había 
pou_co: Os càsos de persecucion· diféeta ou 
indirecta contra dos mellores mestres, os 

,..máís responsables,' mellor preparados e 
máis identificados co seu pobo, con méto
dos sutís, e moitas veces descarados, era 
unha constante. Teñ0 a . certeza de que, 
cando menos, a estupidez e máis à mez
quindade van recuar ·inda ben. Maior oon
tribución ao plurali~mo non pode haber ... 
De mome~to, .namentras non s_e estable
zan criterios prà tunaa¡nentqr a c,arreira do
cen~e f; non ~e é!Xeite _Q [IÚITJ0í0 de .tituJa
das· .ás neces~dades do PJ3Í$, ·º acc~~º · ªº 
ensino será mediant~s probas púbÍicas, o · 
máis racionais e críticas posibles, a cada 
-Ún .-dos ciclos ~duêãti\.tõ's Ê!Si~ten'téS . 0 tri
b.unal s~'rá "d~ ciocêrités, pfo o c'oñtrol da 
pureza e obxetividade das mesmas correrá 
por conta do Estado e da organización sin
dical dos traballadores (estase a ponto de 
.conseguir a ,unidade sin.dical; somente _que
dan uns pe-quenos sectores recalcitrantes 
vencellados a alternativas necolonlais en
cubertas, que non poderán dar moito a ta-

·barra.· .. Nesto o Goberno está uaha miga
~· lliña clubidosó en se faceta por decreto). 

No~~uselle· algo ·ne.vo;o ao Ministro 
. -sabedor de ·que eiquf estamos nos xogar· 
moito·- cando ·falou da urxente ga leguiza
ción do profesorado no seu conxunto. Seré 

un proceso indicativo, propiciador, aberta
mente alentado e protexido, inda que non 
esplfcita.ménte coercitivo. Anunciou que 
non se diferenciaria pra nada entre profe
sores de orixe galego e estranxeiro, som~n 

te se teria presente a disponibilidade a ~in
tegrarse na vida colectiva, . nos proiectos 
sociais do noso paf s. Referfndose esplfcita
mente ao proceso de normalización lin
guística no sistema" educativo, dixo que 
non estaría illado do proceso a nivel social, 
senón máis ben reforzado. A tarefa máis 
coherente e inequfvocamente galeguizado
ra, neste senso, estase facendo ao traveso 
dos medios de comunicación nacionaliza
dos (TV, prensa, radio .. .. saberás que «La 
Voz de Galicia» foi nacionalizada polos 
seus servicios ao imperialismo, ao colonia
lismo, e pola sua combatividade contra do 
nacionalismo ... agora vai tediña en galego 
e con outro xeito máis honrado, veraz, e 
contribuindo moito informativamente a un
ha conciencia galega). Co ensino vaise fa
cer o mesmo, pero respetando, nunha eta
pa de . transición -arredor de cinco 
anos-, os dereitos individuais dos alum
nos e profesores, mentras non esista unha 
integración total. Ouérese decir quer de sú
peto, todo o profesorado capaz e con von
tade de facelo impartirá as suas clases en 
galego. O resto , conforme as suas caracte
rfsticas individuais, axudado polo clima so
cial de crecente galeguización, entrarfa a 
practicalo progresivamente, iniciando a sua 
!aboura docente neste idioma cando se 
sentir preparado. ¡ 5 anos pra se integr~r 
parécenme moitos ... ! Bueno, eisí ninguén 
vai decir que non é posible ou que o violen
taron psicolóxicamente... Co alumnado, 
respetándolle a sua práctica individual , 
ésta non se terá de conta numéricamente 
pra non galeguizar li ngUísticamente o ensi
no. O Ministerio vai dirixira proceso, vai fa 
cer que se cumpran etapas do mesmo, res
petando individualmente á xente, porque 
sabe qul3 si socialmente esiste o mesmo 
proceso, e o aparello institucional do Esta
do lle é favorable., se chega a completar to
tal mente.· Estou seguro de que vai haber 
moitos profesores, como xa había dabon
do, impartindo clases en ga lego·a alumnos 
maioritariamente español-falantes, e al
gúñs prófesotes impartíndoas en español, 
diante de alumnos maioritari·amente 
galego-falantes. E entrambolosdous casos, 
teño a certeza de que os español-falantes 
serán transitorio~. en proceso de int~gra
ción, respetados individualmente'. Os 
galego-falantes irán en aumento, eri proce
so de recuper~ción e de esixencia dos seus 
dereitos jndividu.ais;--cole~tiv.os , r.esp.etados 
~ integ'rados ·coma.· pobo, no nome ciunha 

' ~ • 'I l • • 

alternativa social. Poucos van ser os casos 
d~ recalcitrantes anti-ga.leg"as, de a.u~o-co
lonizados hostiÍes. ou de colÓnizadores 
c_ombativos, ag~ra que a. situación sociàl e 
.roHtica, xa carn,beou ... Poderíache fqlar _de 
máis medidas anunCiadas ou en vias de 

.,aplicaci(m (Ó problema d~ ·accesó' á Univer
siade e a sua funcionalidade 'social, a inte
gración do ensino no proceso produCtivo e 

. no proc~so social , câmbeos pedagóxi
cos ... ), p.ero ncin-poido gastar máis papel. .. 
Témolo algq .·racionadÓ, i>orque o. noso Go
be~no, acértadáme,;te, pech.ou a ·fábri'ca de 
celulpsa d~ Pont~vedra pra'trocala de lugar 
e perfeccionala técnjcamente; o mesi:niño 
que fixo con outra que tí non cor.aceras 
cando viñeches a Galicia, porque.aínda non 
~ poideran ~~petar, precisamente noutro 
lugar de carafio: a ria de Muros ... Importa
remos papel (como a·ntes, polo demais) por 
seis meses, que xa comenzará a funcionar 
unha delas e con todo o proceso producti
vo á sua beira ... Cóntame cómo foi a revo
l~ción 'en Santo rioming'~. cóm~ vãi, ~e Có
mo estás ti ... Unha fonda aperta . 

SAUDOS PATRIOTICOS E 
ANTl- 1 M PER IA LISTAS. 
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((De mañán cedo, os gaiteiros 
saíron polas rúas dando a alboráda. 
O Concello izóu nd Pazo m'unicipal 
a bandeira galega, asf como tamén 
a Academia Galega, a Irmandade 
da Fala e a meritfslma e culta Reu
nión Recreativa e lnstruct/va de Ar
tesanos... Moitos particulares e ir
mans, puxeron nos balcóns bandei
ms galegas. Unha nota Interesante 
douna a casa de baños «La Salud». 
Este ano fixo a Inauguración da 
sua praia en Rlazor, no dia de Gali
cia. Todo-los anos abundaron en Rla
?or as cores abermelladas e ama
f(•ln,- máis este ano «La Salud» tro
ço11 pintur das casetas dos 
ba1/os, e foron lz das nos doce 
111<1st/los, uutr s t ntn bondeir s de 
G tllc:l 1». 

Asi r e llln A NOSA TERRA os 
o to cel brados n Coruña en con
m moración do 25 de Xullo de 
1 922, que dende dous anos atrés 
se vlifa festexándo a cor+io ora da 
Patria Galega ou ben «Dia de Ga/í
zia», asegún as convocatorlas das 
«Irmandades da Fala ». A celebra
ción tlña un carácter de vinculación 
sentimental e de compromiso mo
ral , chamando á concienciación dos 
galegos pra que «siquera unha vez, 
poñan o seu pensamento na Terra 
nai á que se deben, e atendendo ao 
noso rogo, unha vez tamén polo 
menos, usen a fala que é alma da 
raza, o noso propio esprito», como 
un chamamento á concienciación 

galega aínda non organizada e'spe
cíficamente. · 
· De todos xeitos, ·atopamos, xa no 

ano 22, p0sturas individuais, .como 
a de Vfet0r. Casas -dirêctor,_de A 
N0SA TERRA na épóoa do P'. Gr- . 
que atina co esprito que no sucesi- ' 
vo Irá tendo o 25 de Xulio: «Men
tras o estado de Galicia non cam
bie, nós os nacionalistas, temos que 
facer neste dia actos galeguistas, 
aparte dos que facemos durante o 
ano, con ouxeto de lembrar/les a 
ten-a onde nasceron. Simbolizando a 
nosa Patrla na data de hoxe e traba
llando a ootlo como xa o vimos fa
cendo pra despertar . a concencia 
deste secular sono que non pode 
continuar máis tempo, chegaremos, 
dos propios galegos depende que 
tarde moito ou pouco, ao verdadei
ro «Dia de Gallcia», que será o dfa 
en que todo-los galegos decatados 
xa do que como tales debemos ser, 
poldamos decir que temos unha Pa
tria grande e libre feita co noso es
forzo e co noso traballo». 

As Irmandades adoptaron o ter
mo Patrla referido a nosa nación, 
dándolle un senso coincidente co 
anti- imperialismo sentimental. 

O movemento galeguista das Ir
mandades no 1923, estructúrase 
por toda a nación e as convocato
rias e chamamentos á celebración 
patriótica concretízanse: Pensa ho--
xe, con recollimento, que á tua Pa· 
tria non se lle conceden os dereitos 

e verd~deiro «E>ra· 'cfo Galici~>;, .-=?que 
. p;derá_ ~ofrir áJtàs - e bq_Íx§!s, · PfJ~Ô ·~ 
. que hab_erá -d_e fj<:ar -pa_rcâd<j_ pa_ra ~ 

· .f e'!1pir._ pwa tf!..~·~e.!<é! :fesfexado P?~ ~ 
· ~ teddp o ·mesmo que o fan os pqb_Q_s . ~ 
,, · defirfidos que .gozan -das 1l6ehades § :-<~~'':' 

que lle corresponden. Pensa que 
xentes alleas téñena agril!oada con 
grillós de ferro e que si ti queres pó
dense' esnaquizar». Por outra banda 
as chamadas á ·'organización son 
constàntes: «Irmán galego, -a túa 
Patria agárdate». 

O contrai exercido durante toda 
a dictadura de Primo de Rivera. fixo 
que as Irmandades non poideran le
var· a cabo actos naCionalistas e 
que, ª partir d0 24, as convocato
rias, de portas adentro, fagan refe
rencia e ironicen á dictadura que as 
couta: «Aló no interior dos nosos 
espritos é onde festexamos o único 

a que teñen dereito». - · A FORZA PUBLICA TOMA «MILIT 
«Nada novo se fixo este ano. Ao REPITE ANO TRAS ANO 

contrario; _po-las circunstancié!s se lla o didactismo cunha pinga 
non poideron facer algunhas cousas - mor; ver, senón, o retallo fa 
que se fixéran anos anteriores. Máis enxertado na parte sup'erior 
non importa. -Xa se farán e outras mesma páxina. 
máis». Daquela a prensa comenza a O Partido Galeguista, r 
recoller cativamente o movemento cantidadé de mitins por toda 
cultural promovido polos gal~gt.¡is- con distintos motivos, si bien 
tas. Nese dfa, «El Pueblo Gal/ego» e tos_ do «Día de Galicia» est' 
«Galicia» de Vigo fixeron números - máis ou menos centralizad 
estraordinarios adic{!dos ao dia, Santiago, onde se ohegõu a 
aparecendo neles gran número de totalmente pra escoitar aos se 
artigos en galego. A nosa ambora rixentes a Praza da Quintan.a, 
aos dous xornales vigueses. Os da da basílica compostelana. Co 
Cruña, como de cote, sempre na nio - negro», Gil Robles proh1 
«horta;;, mitins de celebración do· (< 

A longa dictadura de Primo de Galicia». A semana escasa do 
Rivera e a evolución das Irmanda- mento militar do 36, no 25 de 
des darán lugar, coa chega_ç!a da 11 comen~aban as persecución 
República española, á creación do convertirían en mártires a non 
Partido Galeguista que, _deica a cos galeguistas. ~JKf 
guerra, da ra lle un _novo pulo ao «Día ·REXURDIR NA P.OSGUERRA 
de Galicia>; como festa dos naciona- A represión fascista do G 
listas; que anceian unha patrla fartu- de Franco, concentrada es 
renta, dGna de sí mesma dende po- mente sobor dos movement 
sicións anti-imperialistas e populis- - cionalistas no Estado, deixous 
tas, p~ro cheas de pragmatismo. As · tir tamén sobor dos restos du 
c0nv0catorias desta eta¡:¡a · polftica tido Galegui.sta desartellado 
fan r~f~renc;;ia con.tinua á situación capacidade pra reorganizar 
econórnica e cultural de Ga~icia e loita. Deste xeito, a conmemo~ 
vaise · identificando esta !oita coa patriótica esmoreceu duran!e 
da~ .Gla~~s popular~es. Nq voceiro do hastra que foi asumida polo 

1969 A SAIDA DA MISA, OS PRIMEIROS BERROS DE «VIVA GAllCIA CEIBE» 
( 1) XAIME ILLA. (2) O QUE ORDENOU CARGAR, CAPITAN YAt4EZ DA P. A. (3) COMJSARIO ARMADA, A ESPERA DE XAIME IUA. 

Partido Galeguista, A NOSA TE- nalismo pop4lar. Noustante, a 
RRA, atopamos contjnuas mostras do 53, e promovida polo gal 
da coherencia ideolóxica do seu na- tradicional, dura[lte máis dunha 
ci0,;ali~rrío a traves-o dos -chama~ . da á má'Sf ma ·aspresión de ga 
mantos ~-ºDia da 'PatrlÕ: -<<¡MozÔs- . dade nós 25 de Xulio -::-que 'o 
g~feg~sl: Os enemigos da nosa ~Pa- men convertlra no maior esp 

- tria queren desg_aleguizé!la. 9s ene- de ~<espaí'lolida_d», viuse red · 
migps de Galicia ·teiman fa_cer es- · unha misa en honor de Aos.a~· 
quecer a nosa historia, desterrar a~ - xuntaba na -eirexa de Santo 
nosa_s trFJdición{> e os nosos costu- .. go d~. SañtiagÓ Ô afán téstim 
mes, privamos do dereito. de em- o sentimentó d~ galeguidade. 
pregar a nosa .fala e a nosa liberta- . a todo, a vixiància policial 
de». . sempre presente nestas ce1 

«Libertade, si, pra todos: liberta- cións, que co percon::er dos 
de pra os . ho_mes e libertade pra os quedaron convertidas en 
pobos: Pensade, ¿cómo han ser cei- f0lklórico-:relixioso, que, si bllli 
bes os fillos dunha patria que está viron pra enlazar co novo na ' 
esprotada por outra nazón?. 01/ade lismo JX>pular, perderon o se\ 

- o espeitáculo que está dando o Go- rácter inicial. 
berno Samper «autonomista», e . No ano 68, a Unión do Po 
preguntade si as autonomias se- lego (UPG) fai unha convo 
guindo asf serán unha soluéián». de ·claro contido anti-imperiali 

·«Loitemos todos, por unha Galiza unha concentración prás 12 · 
ceibe, por 4nha Galiza de traballa- diodfa do 25 de Xulio, na P 
dores do campo e do mar xungui- _ Obradoiro compóstelana, ba' 
dos nun fraternal abrazo, con aque- vella denominación das lrma 
les traballadores intelectu{¡!; que da Fala de Dfa da Patria 
sintan o orgulo e ahonra de ser na- milleiros de p_anfletos esp, 
dos na nosa Galiza». Tampouco fa- por toda a nación e unha pa. 
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pinga ......... -..lllili! ... ~--ll!lili----iiiíil-.. ... .-....... ..--... .......... . 
allo fa 
p·erior 

Ferradura compostelana invita
ª un acto que, · pola presencia 
xército prá entrega da ((Qfrenda . 
ional al Àpóstol» é da Policfa 
tar, non chegarfa a celébrarse. 
ltos dos convopados acodiron, 
n, á misa de Rosalfa na que, 
el ano, algo xa cambeara. 
n 1969, o acto de Santo Do
go, máis numeroso que noutras 
sións, celebrouse coa presencia 
nifesta da Policfa Armada que, á 
a da misa, perante un berro for
ente coreado de «Viva Galicia 
e», éargbu sobor dos asistentes 
eito brutal. Mentras os asisten
berraban «¡sa/vaxesf», «¡salva

i», o director do coro que pre
ente entoñara o Himno Gale-
º Dr. Guitián e o Sr. Illa Couto 
n detidos e trasladados á comi
a. A Xaime Illa acusárono de ini-

Despois dunha forte campaña de 
axitación e propaganda en cidades, 
vilas e parroquias de toda Galicia, 
destinada a popularizar o senso do 

76, a celebración da maior concen
tración nàcionalista deica entón 
acontecida en Santiago, que, pesie 
a ser disolta ao pouco tempo, puxo 
de .relieve a crecente incidencia na 
sóciedadé' galéga do -MÑ-PG. Pan
cá'rtás 'como «lndustrlas racionais, 
sí, éàloniais non», «Goberno Galego 

. . ~ patri~ti•nio ..Qálego, no 19_7 5 a re
cén nada Âsamblea Nàcio'nal-Popu
lár ·Gal·ega (AN,-PG) e aUPG conv_o- _ 

.caron mediame 09tavillas e pinta
_ Democrático e Popular>), bandeiras . das a unha concentración en Santo 

ciar o conflicto e result()u c_ondena
do por elo, si ben unha sentencia do 
tribunal Supremo de 1971, esti-

. mou que o berro «Viva Ga!ícia cei 
be>) «nÕ implicaba un riesgo~ o pe/i
gro inmediato dtt~ incitación a la ;e
belión separatista» e absÓlvérono. . 

No · 7 4, unha ampla campañá 
womovida pola UPG en toda Gali
cia e que concluiu co lanzamento 
de panfletos en distintos lugares de 
Santiago, e no mesmo adro da eire
xa de ·santo Domingo mediante es
plopi_vos accionados por un ·disposi
tivo de reloxerfa, darfalle ao Dia da 
Patr~a Galega unha no~a dimen

~ :~ ular, a das clases traballa
gas, e o significada anti-

-· dende aquela, defen
_G. Nesta data, á entra-

1sà da Rosalía, houbo varias 
detencións. 

. Domingo ás 6 da tarde. Ese ano, 
unidades especiais .traguidas de vã-
lládolid vixiarnn fortemente as en
tradas e prazàs de .Santiago e de 

_ xeito especial, os arredqres da Eire
·xa, onde êhegaron a concentrarse 
ynhas mil, persõas. Un saldo de 11 
detidos impedirf a q-ue a manifesta-
ción prevista se efectuase. 

O que hastra entón somentes fó
ra asumido polo nacionalismo po
pular, ~n enfrentamento directo cos 
partidos de direccioo estatal, pasa a 
ser utilitado por outros grupos, a 
partir do 76, dentro do proceso de . 
galeguización formal que, sobre to
do a nivel de siglas, se dá no país. 

A presen_çia do recén coroado 
Juan Carlos 1, os· enormes contin
xentes de policf as chegados de to
da5 partes, a prohibición espresa do 
Goberno Civil, non impidiron, no 

do SOG, AN-.PG, UPG e algunha da 
LCR, déronlle coor a aq':lel acto de 
ffiáis de 5.000 persoas, que, pesie a 
ser disolto, reproduciríase durante 
todo o dfa nos distintos barrios ~ 
p·razas da cidade. A represión foi 

- bn:ital;· 11 O personas resultaron de
tidas ao longo da xornada. 

O enfrentamento nacionalis
mo/españolismo deixouse ver nesta 
xornada por primeira vez, coa cele
bración, baixo da mesma denomi
nación, de saltos esporádicos pro
movidas polo MCG. 

No 77, tras da celebración das 
primeiras eleccións e a apertura do 
proceso constituinte español, coa 
esc~pción de UCD, AP, PSOE e 
PCG, a maior parte dos grupos de 
ámbito español e outros formal
mente galegos, convocaron a unha 
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concentración «unítaria» na carba
lleira de Santa Susana de claro sen
so autonomista, onde somente se 
xuntaron, a pesares do amparo da 
legalidade, 2 .000 personas. Por ou
tra banda e a esa mesma hora, as 
12 do meiodía, unha manifesta
ción· solicitada cun mes de ante.la
ción e espresamente prohibida polo 
Gobernador Civil, xuntaba na Ferra
dura a máis de 10.000-pêrsoas que 
baixo do lema: «Defende as Bases 
Constitucionais da Nacíón Galega)), 
percorrerían boa parte da cidade sen 
que a policía chegase a intervir. A 
movilización, convocada polo Bloque 
Nacional-Popular Gale.go (AN- PG/ 
UPG) sumouse a LCR e grande 
cantidade de patriotas procedentes 
de toda a nación. Pola tarde, unha 
festa mítin na que intevirfan repre
sentantes das nacións oprimidas do 
Estado, deu cume ás actividades da 
máis importante xornada de afirma
ción patriótica desenrolada deica 
hoxe, e cuio ésito se debeu, sen dú
bida, á forte incidencia do Bloque 
tras da campaña electoral e a unha 
ben estructurada campaña do 25 
de Xulio, que levou a convocatoria 
a todos os recunchos da nación . 
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COMUNICACIONS E TRANSPORTE 

XAQUIN LOPEl FACAL -~ -· · .. 

O trazado básico da rede c~ntral de ca
rreteiras de Gallcia data do tempo dos ro
manos. O triángulo básico das comunica; -, 
cións por carretelra en Gallcla son Ks qu.tf 
van da Coruf'la a Tul pasando por• Santlg-Qo 
e Pontevedra (N-560); da Coruf'ls' a Ponfe-_,..,·r. , 
rrada pasando por Betanzos-Lugo-.Bece
rreé (N-VI) e a de Porrif'lo,-Ponferrade· p&--. 1 

sando por Ourense-A Rua-O /Barco "fN- ' 
120). Este triángulo básico das comunica
cións por carretelra tén o seu orixe nas cal
zadas romanas, XVlll, XIX e XX que ade
mais de comunicar Gallcia, servran de vras 
de enlace co esterlor (Castela, Lusltania, 
Asturias). Dentro do triángulo básico, asis
tia e asiste un sistema de comunicacións 
en forma de malla ou retlcula que comuni-
ca Gallcia. 

lata estructura reticular ê fundamen
talmente diferente do sistema de comuni
cacións por carreteira no Estado espaf'lol, 
que tén carácter radial. O sistema reticular 
asistente en Gallcla, é unha adaptación das 
comunicacións ao tipo de asentamentos da 
poboacións (pequenos núcleos dispersos)< 
Dende un punto de vista relativo, nunca es
tivo Gallcla tan ben comunicada como no 
tempo dos romanos. 

A pesares de que a densidade de ca
rretelras en Gallcla é mol superior á media 
espaf'lola 14.11 Km/1.000 h. no E. E. frente 
a 7 ,24 Km/1 .000 h. en Gallcia) si se pro
funda un pouco en estas cifras, empezan a 
p recer as deeventaxas. 

As gún os dates dados, en Gallcla pre
domln n a carretelras da rede próvlncial 
obr o do E tacio, e dentro das c~rretei-

ra ptovlnci la, pr dominan as locais, que 
n m 1 d fiel ntea n canto á construc-

clôn 

Apeoarea de que nos últimos anos se 
flxo unha grande Inversión en asfaltar a re
de provincial que' na sua maioria presenta
ba firme de macadam (terras e pedra api
sonadas), debido ao sutll espesor das ca
pas de asfalto e ás suas caracterfsticas téc
nicas, en moitos casos pra cargas mésimas 
de 5 Tm., abonda que haxa perto unha can
teira, fábrica, aserradeiro, etc., pra que, 
axudado polo réxime de chuvias ~ mal es
tado das cunetas, esteñan nun estado de
plorable ao pouco tempo: 

Asegún datos do censo en 1 920·, no 
sector prlmarlo haberia en Galicia o 
52 ,54% da poboación, e dentro des~e co

-~eSE?C?~d~·rlat!e _6 ~?~;2~' á ~~~icultu·~~ . e o 

61 ,296 á gandeirfa. 'Mentres que no Estado 
español a poboación se desplazou cara as 
cidades, en Gallcia mantense no medio ru
ral, se ben, gracias á perrnanencla de ve
llos, é menor no medio rural. Todo esto 
mantén un circo vicioso: o carácter rural da 
poboación permite manter tesas altas de 
densidade de poboación, espallada en nú
cleos pequenos e prósimos; debido a estes 
condicionamentos, dificúltase grandemen
·te a comúnicación destes núcleos, e esta 
dlficultade reforza a tendencia á dispersión. 

Non se pode tomar o dato da .densida
de de carreteiras sin facer un lixeiro análisis 
do mesmo. Sin dar méis cifras en forma de 
cadros, podemos_ decir que si dividimos a 
lonxitude de carreteiras pola superficie de 
cada província, à media obtida é superior á 
media española, e na provinoia de Ponte:
vedra cáseque duplica esta media. Nem
bargantes, si dividimos a lonxitude de ca
rreteiras polo número · de 'habitahtes, nas 
provinclas densame~te pobladas a distri
bución é inferior á media do Estado es
pañÇ>I, mentres que nas provincias grandes 
e despol;>oadas (Lugo. e Ourense) .e moi su- · 
perior. -

·Nun Informe d: Dlputa~lón de ~onte
vedra do ano 1972, afirmase que' nesta 
província «máfs de 2.400 entidades de po
blación están sin cárreteirá». 

Abondaria de cohléntarios fixándonbs 
no cadro de peligrosidade das ·carreteiras 
galegas '(datos de 1975). Dividindo ·o nú
mero de à'ccidentes con ·vfbtlmas polo de 
vehlculós/Kllómetro ·(en milleiros) saen eses 
datos increlbles pero certos: tres das c'atro 
províncias galegas, e a media total, supe- _ 
tan cbn mdito· à mediá aó Estado, sendo á 
provlncia da Coruña á que lle caibà ô dubidó-

' ' . 

ía Vigo-Fer;rql está actualmente sin esp 
nar en máis da mitade do seu recorrido, 
considerar a sua necesidade e facer un 
se>Júp!{>r¡ ·alternativa (autc::>Vfa, Redia); den 
~6r]'ñoÍ,riento -en que en Galicia é moito rn 

,,.;i:<~ceJai"io o acondicionamento e millora 
~t ábt.uaÍ:rede, que conqueriría unha integ 

ción e desenrolo homoxéneo da Rosa 
. cipn, antes que unha absurda inversión 

.:-,. ...... ç~~;ên'kfavôrece intereses antigalegos 
.. ·. ¡ · ' . 

so honor de da·r à media~máis alta de todo o 
Estado. ' -. _.; ::~- ' ~ 

Durante o Prºf~~o ··~e ... gesenrolo e~
pañol, a planlficacióR Tio '-transporte foi 
prácticamente inesisten:té. · . .'Ás inversións 
estiveron práctlcfiménte'""ci~.~iinadas a fo~ 
mentar o transporte _por··carreteira, deci
sións que en moitÕs.casus 'estiveron vence.:
lladas aos intereses d& grupos monopolis
tas (cemenlõ e ãutómoción fundamental-
mente). , , .J,, • ~-\ 

De~pois ~e . ;., 'o lamentable estado 
d~s c~rreteiras galegas e o seu alto grau de 
peligrosidade, somente caibe facer algun

, has consideracións encol da «necesidade>> 
de <<.Autopistas· del Atlántico». 

~A Au.topista uniria os núcleos indus
triais máis importantes de Galicia, servindo 
claros intereses mohopolistas- prá esfrac-
·ción , de matarias prlm~s. · ' 

. ..-'A A~topist~ ~~p'ã'raHa , as qÚ~s P.ro,
vmcias máis deprim1Clas· (l.:úgo ·e OurefAse) 
das máis «desenroladas»º (A Coruña e Pon
tévedrah dificultando: o des_enrolo tlomqxé
neo de Galicia. 

- Debido o alto grau de dispersión dos 
asentamentos 'da poboación, o sistema ~e 
accesos é Autopista funcio'narra como un 
elemento subórd.lñador do campo respecto 
á cidade. · 

· -Ahalizar' os aspectos de financiación -
dà autàpista, sobre dé fodo os cre'tos a lon
go' piazo e compra de . mãquinária avalada -
polo Estaao. • 

, -O chantaxe .ao que se somente á po
bóación, deixando deteriorar completamén
te un medio de comunicación imprescirídi
ble · foarreteira · de ... Vigo-êõruña, carréteira 
da costa de Lugo) pr~ vk . de remate coa 
solución· «definitiva» (Autopista), que so: 
mente sirve inforEises monopolistas e anti-
gàlegos~ · -

_:_ Dende ó momento eh que a aútÕpis-
~ r • f ' ' • • 

B.es¡lectõ · do ·· iiisto dos' médios 
transpof1e, somente fácer'âfgunhás pre 
sións~ · ·' 

à fe~r9carriL ben se pode ~~f·qué .. de 
dõ á -densidade de ·pàboâción ·tf~ Gali~l'a 
dato Khí./1 .000 habitantes;-~~Ótãblem 
te 'inferipr á media dÕ Estado. été~tado . 
tuâl do 'tendido de vias férrea'S ~eb~ ' 
ben ' medioc~e. non hai datos dé aéç;iden 
respecto da lonxitude da vía ~ n·úmero 
pasaxeiros. pero nor{ hai -m'áis que ver 
grav~s e continuados áccidentês .pra n 
poderllos imputar a «fallo~/ humanos». 

Dous dato~s n:1áis pra rematar cos ter 
carriles_: o escaso grau de eleç;trificació 
pesares de ser Galiciá o principal éentro. 
producción de enerxia ·eléctrléa do Esta 
e aplicando o índice: n.0 estae.ións ae R 
fe/1 ,QOO habitantes, as catro previne 

- galegas estan incluidas dentro das 15 p - \ 
dotadas do Estado. 

- Das comunic~cións por m'ar, 
mente cáibe sinalar que a espectacular 
fra do porto da Coruña se debe nun 90° 
PETROLIBER; que se limita a unha prirn 
ra lransformaGión do petróleo, sin crear 
ha industria petroqJfmica ausiliar ~ G 
cia. O valor engadido ·producido corno f 
de transporte por rpar, podería poñeirse 
lagarcía de Arousa. peFO o superportõ ... 
matou non vindo pra Galicia. '.-' 

· O:caso de Cée, Peq~~~a ~!~- da Co 
dçi Cowña, pode parecer·solpre·nctente, 
ro é debido a unha «famosa» fábrica de e 
burbs _metálicos ·que, fundindo- ferroal 
cións «esporta» éstas; defJ<ando en 
contaminación no -ar e no -mar, silico 
iritosicacións por mangane·s~. ·etc. 

· - Do tráfico aéreo, -somentés cai 
decir que o aeroportÓ de Sárttiago absor 
o 68% do total·, A Coruña o 21,7% e' Vig 
10,3% (datos de 1972)_ Tendô ·~n co 
que o tráfico -aéreo se multipliea- 'por 1 
en 9 ·anos (de 1963 a 1972)" non co 
máis q:ire conquerir unha mellora~ nas 
municac·ións dentro de Galicia pra fa 
máis áxil este t'ráfrco. 
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f, ~ «Nós non somos nin espal\oles nin 

franceses» afirma este home de 80 ano.s 
que é Gapaz de asustar ao -Gobernador _Civil 0e Gipl!_zkoa 

sementes coá sinxela ameaza de que, si o 
deteñen polos actos do homenaxe a t)«àbi· 
Etxebarrieta -::O primeiro militànte d~ ET A 

morto-, ,fará topas as .suas ·declaracións ·no 
-seu id~oma patri?, o e~skarÇl. 

Ese idioma que, xunto coa independencia, 
Telesforo Monzón, ex-ministro do Goberno 

_- baseo, defendé' deica o fina1, anque p·ra podelo 
facer ·se teña de . enemistar cos seus · · 
aliados naturais, os jelkides do PNV, e 

-, deferder a aqueles que a prensa · estatal ·- trata
da «t~froristas» -e Ql;Je pra Monzón son as 
Forzas Armadas de Euskadi. 

: TELESFORO·. MONZON 
. . 

«·Estmnos=.en· g.ue~~: coR España» 
Naceu en Bergara, Gtpuzk0a. Aos . 
ntt anos sentiu•• abertzale ( 1 ) , feito 
e lle ocasionou fortes reguelfa1 e~ 
milla, ~lo dema!s moi variopinta ela: 
tre os seus membros habia Santa Cru· 

1ta1, earlistas, liberais, de todo ... pero 
males tam•n. A sua aboa fora a pri· 
ira muller de Euskadi que axudara 

onómicamente a Sabino Arana Goiri. 
Eu tiña algo máis de vinte anos cando 

,e"sentín abertzale de-cheo, disposto a lei-
r pola libertade de. Euskadi . A miña pri- -
.eira decisión foi adeprender o euskera e 
. /tos dos meus amigos coidaron_que de
en tolo cando me fun pra un caserío a 
ofundar no estudo do meu idioma. De to-
s xeitos, àlf conocín aos millores poe-ras 
escritores baseas, Aitzol , Orixe, Lizardi, 
uaxeta·, Markiegi. .. Moitos deles serían 
ilados aos poucos anos por iso, por se-
n poetas bascos. Aitzol , Lauaxeta e Mar-

¡ amosan ben o devandito. -

Naquela época, a única organización 
asca e pópular que esistfa era o PNV 
.Partido Nacionalista Vasco- inda 
ue habfa unha organización de esquer-
a, Eusko Ekintza, .moi mlnoritaria. Té· 
foro con_si~er6baie «jelkide» e non 

ubidou en afillarse ao partido. 
ln !i:Jr~s_amos _ao mésmo te-mpo , dosé -

tonio Agirre e méis eu. Daquela pasei -
neo arios a exercer a miña verdadeira vo- kaia, e na noite da proclamación, ás duas 
ción: a de predicador. Entenderás hastra do mencer, convocou a todos os seus con- . 
e punto é esa a miña vocación ao .deeir- cellais: «Proclamouse a República. Nós te-
e que hoxe, coma entón, despois de cua- mos de proclamar a repbiblica basea». E foi 
nta anos e xa vello, sigo a predicar o qué Getxo o que deu o primeiro paso cara a 
r abertzale por todos os pobos de Euska- consecución do goberno baseo ao afirmar 
, tanto d~ norde coma do sur, e cáseque «queda proclamada a República Basea uni
mpre en euskera, ¡ eh !. Por outra banda, da en Confederación á república española». 
partido ocupei diferentes ·cargos, coma Dous días despois, tode>s os alcaldes de 

de pres_idente do Buru Batzar d.e Gipuz- Bizkaia contaban reunírense en Gernika 
a, fun membro do Euskadi Bwu Batzar, e pra facer o ·mesmo. E digo contaban por
esidín Euskaltzandia - Academia d·a Lin- que foi entón cando conocemos a verda-· 
a Basea - a carón de Aitzol. Nese tem- · dei ra faciana desa República que soñaba
pubficaríanse as obras dos millores lite- · mos ceibe e democrática. Ese dia, Gernika 

tos vascos da época. «Euskáldunak», de amenceu .completamente arrodeada p_olas -
rlxe, é proba clara destQ. Se hoxe lles di- ametralladoras do destacamento de Gare
aos diputados bascos que foron a Ma- _!fano. Os alcaldes non se puidE'.ron · xuntar 

id «voltade prá casa», débese a que ·du=- . en Gernika. Tiveron de .facer a proclama
nte aquel ·tempo -eu-·tãmén caín na tram- · ciól'l da república basea en pequenos gru-
e estiven aló. Entón decateime de que pos de cinco ou sei~. E naque.I intre er:i Ma
españoles, de derêitas ou esquerdas, -· drid mandaba a esquerda, socialistas e de

rieranse sempre dacordo "pra defeR'der· a mais ... 

nd~ira de ~spaña. , · 456 alcaldes dos 5'21 que ·babia en 

·Lembra 'nón cón.-go1to ·as .sua1 visitas· . Elltkadi,. xun;táronM en-"'l_i:iarH. (Estella}, 
capital de Eipafta. ·01 rHultadoí ~ue- no~J933 · pra aprobár. o -~itafuto ·aaiCõ. 
tiveron os nadonali1ta1 sempre fcpron . ·¿ Oué pasou?- Nas elecéións a· dipúta
gativos. ¿Qu6 tipo de rêlaci6ns manti· dos foi amplisima ·a maiorfá autoriomistà e 
ron co Goberno espaftol? - os al~aldes, animados, deçidir9~ . ir . dei~a . 
· Ben. eu era ·diputado pero sementes Madri.d pra apresentar o Estatuto, 456 af

lei unha vez. A miña intervención foi moi caldas que avalaban o d~sexo dun pobo.· 
rra. Mais õú .menos ãleg'ue( «señ"ares, se Madrid ·aínda non tiña presidente. Alcalá 
n réso.lvédes ô probiema- ·baseo ·havos '. Zarhora ostentaba a presidencia do Gober
sar 9 mesmo que en Cuba»>. Foi esto o no e éstas foron as suas palabras: «ben 

1e lles dixen -e à~ miñas palal;>ras están re- señores, eu asegúrolles, porque o achego, 
llidas no Diario de Sesi6ns. ¡ Per.:i tiñas porque a nai da nai dos meus fiHos era ta
e ter ouvido á xente! Foi terri.ble. Aíndà méri dese pobo, <!1Ue é o de vostedés, onde 
bro as pal~bras dq p~eside~te «non vos ·se rompen as ondas do mar, porque tak .. » e . 

ñades así, non lle fagades ¿· xqgQ a. iste. todos conmo"'.idos hastra que se chegou ao 
az que aspira á coróa do mar-tirio». ~rre- remate do discurso: «pero tnirerr vostedes, 
nte. . - . . aq~í hai unha- cÕusa que·se chama a Cons-

titución ~sp?ñol_a qu~ _aí~~a está ~or rema- · 
tar, e 0 .que .det~rmin~ a Con~titu,crón es- . 
paf-lola é o qt:1e teremos cle acatar todos Qs . 
españoles. ¡ Boas tardes!». 

· M~nz~ non P.~;fi~ipÓu 001 debàto1 ; 
col .de Êsta~ute de Autón~m1t;.; do. qú• ' 
ocuparen, a.ntre- . ~utros, Agirt'e, Jo16 -
' e Leizaola. · -

E-veu a República. A José Antoni~ Agi
anorneárano alcatde de Getxo en s·iz"- , 

A Co~stitud6n abriulle unha regan
dixa 61 autonomfas: · As que tiveran as · 

medidas da regandixa podian pasar. As 
oútras non. E a basea non se concedeu. 
¿Cómo se chegou a conseguir o estat~to 
no 36? 

Veu a guerra. A República viuse apura
da e en duas horas aprobou o estatuto que 
durante seis anos non ousara.aceptar. Des
te feito somente p.odemos tirar unha con:.. 
clusión: en política fai falla forza , única
mente a das metralletas non, pero sí forza . 
¿Por qué nos conce·deron daquela a 'Auto
nomía? ¿Por qué nola tiñan negado denan
tes? ¿Por ser abertzales? Non, ninguén ata
ca ao .abertzalisrno dir~ctam!3nte. Olla unha 
proba. Cando os que gobernaban e·n Ma
_drid eran de esquerdas, .nós resulta que 
era mos uns capitalistas, .clericais, yendido_s 
a0 Yaticano, «meapilas», etc,.¿ Cómà é que 
un Goberno .de esquerdas . lle. pode .dar a 
autonomfa a istes· dereitosos? Cande os que 
gebernaban en Madrid eran de .dereit~s. Gil 
Robles e compañía, entón eram0s roxos. 
separatistas e mesmo xudeus. Non estou a 
·iñventar nada. Podes atopar estes . calific~ :.. 
tivos n~s periódicos da época en letra' im
presa. · -'· 

. Monz6ñ foi ministro da Gobernaci6:n 
do· Goberno la.Co. Non nabia· armen pra 
combater e tivo que pl'Ocural•. Trouxo 
500 fu1Hes cte Catalunyc. • 5 .000 de· 
Checoslovaquia, atraveaando a Alema· 
ni.a de Hltler. Non era moito,. pero .•. ¿cal 
foi o cometido do Gob~rno baKo? 

O primeiro que fix~mos foi constituir o 
Frente Nacional. Diante da çonf1,.1sión asis
tente, quixemos xuntar a todos os abertza
les en batallóns. Nese Frente Nacional in
terviñeroA membros do PNV, Eusko lnda
rra, Mendigoizaleak, labregos e traballa
dores representados por ELA. Foi ·entón 
candó Gonocín a urr home, pequeno de es
tatura, que foi o xefe dos gudaris. O seu 
nome era Saseta · e pra os bascÕs é a ~guén 
mÕI grande. Despois se de formar o Frente 
Nãéional , proclamouse en Gernika o ·Go
bern.o Básco. E debo decir, diante de todos 
eses que candÓ ouven a palabra indepen-

dencia te miran apampados ou chamante 
soñador, que eu conocín a independencia. 
Que o Goberno baseo non se norteou polo 
tan traguido e levado estatuto de autono
mía senón que foi dono de sí, que·tivo aos 
soldados bascos baixo o seu mandato 
- exército-, que tivo os seus barcos d.., 
guerra , que imprimiu os seus propios pasa
portes -eu viaxei con un por todos os pní
ses, América, Europa ... í, que tivo a su9 
moeda propia, nunha palabra, gobernousa 
a sí mesmo. Foi independente durante ·g 
meses. Tivemos erros e grandes. No día de 
mañá criticaranse. A crítica é sempre boa. 
Pero todo. o mundo tén un exemplo claf o . 
do que pode chegar a. ser u.n .goberno_ bas-.. 
co. - ~ 

. Mais ~sa _ mdep,e"dencia .rematou 
car,do, s•. p~~e1.1 a gu_errct. Calcúlase que ; 
fo_r~Hl 1_5_0.000 .bQ1co1 os que. thter.on de~ 
se esiJar, baseo• ~ue axudaron aos .alia!' . 
dqs __ cc;a.idanclo que era untl.a _das mane_i- : 
ras · p,ra, que a~ . for~a1,, progr:e1is.tas axu-
daran- ta.m"1. aos . progre1istCIS bascos e~. 
aos dtt todo o Estado elpaf'ol. Pero non.) 

· houbo sorte: Na aua opinión; ¿por ·qu6 ~ 
os aliados non prestaron· a-:-axuda que·: 
deles -se agardaba?. · · .· . - : ·· · . · J 

Veu a guerra fría e o :Pentágono e :cte-= · 
mais aliados tiveron que escoller entre. 
~ernika e El Pard_o. Preferiron qu.edarse , 
con ErPçir_do. Tamén, çi UR~S . eJes s.aberán , 
cales erçm os seus motiv.os. O pobo .base.o : 
entrou n,unha graJJde depresión, utopouse 
completamente abandon?do .e a resigna- · 
ción apoder.ouse de todos. Hastra eu me 
resignei. Naquela época adiquei me a .escri
bir moito ... e entón, cando ninguén contaba 
con nada, xurdiu EJ A. 

· Vinte anos· despois de se te~ perdido ' 
a guerra xurdiu EtA. As pol6mica1"foron · 
abondosas, mesmo denho de Eu1kadi. 
T elesf4!»ro Monzón p~~nuneiou1~ a :-fá
vor ••. 

Éu n-in dubideu, «son os meus, os meus 
gudari§» dixen. Si eu tiven sempre tanta re-

Paxa á páx. seguin te) 



lación con ET A non foi . ta11to polos testçs 
que eles pulderon elab~ comft pok> que 
Ei A fixo. Nunca falo dos gudarls de oote 
sln me referir ' aos d~ hoxe e ~viceversa. Por 
iso, cando eu escrlbfrÍ o canto . a Txlkia 
- Eustakio Mendlzabal - menéJ~ ta
mén à saseta. ¿ auá 'o xeito de pensar dos 
gu.darls de ~onte e os de -hoxe é diferente 1 
Dé certo en canto á fiÍosoffa , r~llxiÓn, for
ma de ver· as · cousas, son · diátintÓ8. Pasou 
moito tempo e o rio corre e debe correr ... 
Pero arrÍbolosdous, ·os de onte e os de he»<e 
son abertzales e non ha

0

I forza ningunha no 
mundo 'que 'me faga establecer diferencias 
entre eles: • 

A rafz da morte de Franco verlflc6-
ronse algúns ca~beos no Estado es
paftol. Dlsque se quer establec.r unha 
democracia e chegan as eleccl6n1 do 15 
de xunlo. En Euslcadl hal diversas op
cións. Uns deciden participar. A esquer
da abertxale, a961 de EIA, xunto con 
El A fai campafta polo boicot 61 mes
mas. ¿Cal foi a sua posición? 

Ese foi un xogo de Espar'\a e si eu fose 
Suérez terfa fe ito o mesmo. Divide e ven
cerás, din. Eu non critico a Suérez senón 
aos abertzales, aos que calmos na trampa : 
primeiro foi o conto de si concedian ou non 
a Amnistia. Esto dividiu aos abertzales, xa 
que o PNV aceptou a xogada pero a es
querda non. Despois foi aquelo de Amnis
tia sf. anque algúns terán de marchar pra 
Europa. E a esquerda abertzale dlvidíuse. 
EIA dixo que inda asf habia que participar 
nas elecclóns, o KAS dixo que non, e eu o 

ue sin to máis é precisamente esta desu
nlón entre os ebertza les. Si habfa que pre
sentarse ou non ás elecclóns era un asunto 
a dlsçutlr entre ~ós, p~ro si se presenten e 
saen elexidos dlputados, o que teñen que 
f cer é constitu ir o Parlamento Baseo. e 
non lr a Ma rld. porque o lóxico~ que aló 
11 dl n « i"lore dlputados basoos, ¿vos

a al"IOI s o u besoos? sj voste
p f\ol s, 

m 1 r'I 
n 

to ond s 
pal"lola?». 

p ri 1 s ¿ qué fan nun recin
té dlscutlr a Constltuclón 

O ex-mtnl•tro do Goberno baseo pro
nuncia, en toda• as suas tnt~rvencl6n1, 
os conceptos de Unidade e Pa1:. 

Penso que compre discutir con Es
paña. Temos de rematar a guerra. Pra que 
a guerra flnallce, compra que os nemigos 
establezan conversacións. Mais estas con
versacións han de ser de nación a nación , 
de pobo a pobo. 

Monzón non quer entrar a dl1cutir 
sobre do Consello Xeral Baseo, pero con
sidera denigrante que se prestara ao xo
go de deixar fora a Nafarroa. Por outra 
banda, non pode tomar en serio ~ Cons
titución re"'n ultimada. 

Obriga nos a ser españolas, ¿ cómo a 
vamos tomar en serio7 Seria negar toda a 
nosa loita. Pero a situación do pobo baseo 
é mol diflcil. Europa non est.ll ao noso fa
vor. Francia declarou sen níngún recato o 
medo que lle tén ao nacionalismo basoo 
- dfxonolo o outro dfe, en Parfs, cando fo
mos tratar do asunto dos refuxiados - por
que poderia espaHarse. E dentro do Estado 
espar"lot... Catalunya non sinta o patriotis
mo oomo o sentimos nós. Non é unha crfti
ca, é unha constatación. Nós decimos lisa
mente que non somos nin españolas nin 
f ranceses, que somos bascos. E xe que as 
mif'las paktbres e& vai ler o p0bo galego, 
taro que decir que ho><e por hoxe non es
tou informado da situación do nacionaUs
mo naquel Pefs e son os propios galegos 
quen deberan esplicerme como vai. Eu 
tero grandes desexos de me informar so
bre deles ... 

De calquer xeito1 e anque as coueas 
estón mol difkilet pra nós, qu6roche fa
cer unha pregunta, ¿pra q_,.n· 6 mói• di
ffcll a papeleta? ~ 1 baacot ou pra 
Eapafta? 

Eles mesmos declaran que o problema 
méis dlflcil que teñen por resolver é o pro
blema baseo ... 

PILAR IPARRAGUIRRE 
11) abernole: nacionalista, patriota baseo 

·A' ~t~ dun pais pQdeoi> ...,.__ 
denéiar de diferãntes.formas, ben espHci
tas, ben soterrades. -Poucos pa.f~e~ qun'hâ 
identidade méis deHõeda ca Geiicia, pou
cos tam¿n oon menos órQenos de pod~r 
de seu para eepl"988rse. Amósano a bf;in-
deira, ·o escudo e o tiimoo. · 

Tanto aJgúns concellos coma institu
cjóns ·usaron pend6nt brancos ou ber
mellos como sf mbolos galegos. E asf o si
guen a facer. Dalgunha maneira, as cores 
gaJegas máis tipicas son o bermeUo e o 
branco. Agora ben, as cores son moi po
llsémica1 (aptas pra moitas significa
cións) e non parece que poidan reducirse 
a un simbolismo senón é polo contesto 
histórico ou pola impregnación metafóri
ca. 

Q inte~t~s ,,;áis co~o~idos de fixar 
unha bandeira única de Galicia son re
oéns. A Brai'las soñaba con que o fora o 
pendón branco. Diversas !?Ociedades da 
emigración galega en América· d~ron for
za ao uso da· bandeira branca e azul. ¿ On
de se inspiraron? Pos•blement.e tanto na 
lembranza do branco dos pendgns gale
gos coma da utilizaçión tan usuàl ~~s 
duas devanditas cores por diferentes re
pO,bllcas americanas. Non se eecl úe que 
1 es s~rvira de apoio e bandeira da Co-

. manda~cia da Márl~·a da Corur'\a, que se-
gundo V~amonde era as!. 

1 

,_ 

.~ ; ·~r~~s . ag.,~'r1~tá1-So1Ídatl~s,. e 
Liga de Acción dallega- mtdtiplíc~mn 
o uso da bandeira en asembleas. ~untan
zas e loitas. Nova forza deu¡~es o nacio
na li srno das Irmandades da F la 
( 1 9 1 8) e agrupacións partidañas dos 
anos 20. Xa no enterro na Coruña de Cu
rros (31 - 111 - 1908) presidiu a bandeira 
azul e branca, na que viña envolto o ca
drave do poeta. R. Cabanill<'ls, na sua 
obra «Vento Mar_eiro» {1915) enceta o 
poema «Galicia;; con este limiar: 

«Ceo branco do luar, 
ceo azJ.J/ do mediodia 
son'. dous anacós de ceo 
a bandeira de G alicia>>. 

·ºando -máis ~cite se ,mos:ba a .,,..-, 
pansi6n das Irmandades da Faia, a Dicta
dura veu prohibfr O 923) todó uso de 
bandeiras, escudos e himnos non estatais 

:,en edificios ou -e actos públicos. As 
ameazas aos transgresoras eran .graves. · 
En 1 930 quitouse a• proscripción e er
guéronse outravolta no mastro bandeiras 
ga~gas, baseas e catalanas. Deseguida 
estoupou unha polémica erlCol da xenui
dade da bandeira azul e branca de Ga!~

cia; O ConoeHo de Ourense erguera unha 
bandeira seguindo as indicacións de Cau-
· oeiro Freixomil, naquela inspector de es
colas na provincia, branca co escudo no 
meio, sin a banda azul. A po1ém1ca prota
gonizou.na a mvista Vida Gatlega de Vi
go, diñxida por Xaime Soié. Solloitouse a 
opinión da Real Academia Gafega que 
deu unha solución eoléctica: bandeira 
azul e branca con escudo no meio. 

De novo xurdiu a polémic-a en 1935. 
Xa as Mocadades Galeguist~s e o mes
mo P. Galeguista fixeran imposible toda 
discusión seria. Neste éeso foi o Semjna
r\o de Estud9s Galegos quen emitiu unha 
nova solución ecléctica: deberfan seguir 
as bánOOiras branca e a roxa cos escudos 
de Galicia no medio. A roxa pra os Con
cellos, a branca pra o or~nismo que 
vir'\era a suceder á Xunta do Reino de ~
lícia Ninguén lle ftxo caso. O mesmo 
«Consello de Galiza» en Buenos Aires 
adoptou a bandeira azul e branca; a co
lectividade bonarense donoulle a Castelao, 
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co gallo do...nom~amento de ministro do 
Goberno Republicano no esmo, unha 
bandeira azul e oranca, afnda que COf'l es
cudo no med;o. 

, H. razonamentOs Õonua da -¡;¡jeiali
. ;àcióri da bandeira azul e branca, iase.na 

revi-!?:ta Vida. Gallega · {1U~ ((0~ nackmalis
ias a utilizaran corn-0 arma de loita, algo 
contrario a.o modo de ser constante de 
paz propio da nosa terra..». . 

A cor1sagraci6n da bandeira azu' e 
branca como bandeira de Galkia débese
lle ao pobo, aos agraristas, emigrados, 

. naoionalistas. Pra eles compuxo' R. Caba
niHas na obra «Da Terra Asaba/fada>> 
(1937~ e adicado a Portei ro Garea o poe
ma «En péJ>: 

«¡Irmán~! ef} pe, serf!OS, 
a limpa frente erguida, 
envoltos na brancura 
diJ luz que cai de riba, 
o· corazón aberto 
a toda verba amiga_, 
e unha man a fouce 
e noutra man e oliva 
6 redor da bandeira azul e branca, 
ó redor df!J bandeira de G alicia, 
cantémo-fo dereita, á lfbre nova v;dal J>. 

11'. mesma bandeira e ~o escucjo da 
GaliÔi~, os signos méJs emprBgados f(}
ron: o trisquele, a cruz de Santi690, as 
est'f'eles, as crucel? e ~s cunchas. · ~ 

O escudo de feitura · dos canteiros 
sempre mantivo o céi1z e a· hostia. logo, 
diferentes 'historladores -e pintores enohé
rono de méls s1gnos. Convertlron o cáHz 
en copón, ou en custodia As pr;lmekas 
cunchas que o circundaban pasaron a se
ren estre_las; logo cruces. Capdchosa
meñta, apHcouselle, ao seren sete, a re-

~ 
·5 
-~ 

ft n. 

- ~ 

presentativ}dade das sete cidades cabe
zas das sete provincias do Antigo Reino. 
A utmzaciÓn do escudo no1:1 foi tan díscu
ti~te. Vaamonde lares adicoul1.e Jongos 

- ~rtigo_s no bq'letín da RAG en . l922. 

ln 1890, o orfeóo coru~és. dirixido 
por P. Veiga, e durante a secretafÍa de F. 
Teuamancy. invitou a un certameri pra fi
xar un himno pra Ga.lkia. Non callou o in· 
tento. En 1909, apareceu no AJbum 
ConmentoraHvo da fundación do -Çen•; 
t.ro Galego ·da Habana, letra e música 
do himno gajego_., letra de Pontai e músi
c~ de P. Veiga, obra póstuma. E asf. este 
hirnno, tamén come11zado na emigración, 
axúntase /J 

1

«Marchçi do Anterigo Reino de 
GaUcià»oom¿¡ com~icións musica 1i·s dun 
simboiismo xa universa~. 

Aíndª pod~ríamos engadir o intento 
de qu.e BS sigJàs DfOG ~Deus fratresque 
GaJJa~ciae) fioran lema e oMsa durn pobo 
na tradición dos irmandiños. 

O lllÍN-f'G. no 1975, coloco~/;: i 
bendeira trad.icionaJ unha estra)a ;rixa de 
cinco puntas, no mesmç;> centr.o, enriba da 
banda azut Con .este novo a-d.itamento 
simbólico, quérese sigñ.itica.r: a ·~·neçésida· 
de de liber9ción nacional e ,popular en 
GaHc1.a .. 

· Bandeira, escudo -e himno, · proban 
que a·· crearnón de 'Sfmboloo non é patrí· 
monio àas autondades, n1ri" dos intelec· 

' tu.aí~; no caso gal53g_Ô a~ trás foron crea
ciÓn popula'f. ·.e o pobo é quen pode mo· 
diticalas, e{lriquecel~s, ampJjaJas. Non 
soñ símbolos ·impostos, sol;) latexos dun 
PaJs que se sinta nación spbe.rana, crea· 
dÇ>ra de slmboJos e 11a busca dun . poder 
de seu. 
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A Galicia, como _ nación, . co
rrespóndelle o exercicio da propia so
beranía política. Este dereito derívase 

. do principio de autodeterminación na
cional, interpretado a miudo dunha 
maneira deliberadamente incorrecta e 
trabucada. Preténdese constrinxilo re-

. currindo á ya lacia do procedemento 
,. plebiscitario, sin ter .de : c9nta ·.que ·O!? _ 
res!,Jltagos _ d~ -s~r::nellante. prqç;_epo :de
penden da fori:na institucional que lle 
sirve de- n)arco. tJnha consulta popular 
rea lizada dende as instituçións unita-
rias do Estado . ~er·á sempre resposta . 
afirmativa á p_ervjvencia do sistem~( . ..... ,~ ~: , . 
colonial. $'in a previa cor:iquista de po- ~·. ; ";'· ~.2- . 
'der, ningú[l _ r~f~réridum :.s13rá i~tru-: ~. ~: , 

r~ ,mento axeitado prla exerc.erlit:Jremem(? ~- · ,. 
. o qereito _de au~0C,et~rmina.ción nçici9; . 1 .. 

n~T: -Son::ientes unhas~ institl:JciÇms pplf-. 
ticas .autai-ctónas e indepen:cfomte~'· r>0- · . . , -. 
den 9é;Irantizar· este proceso. Adel1'.].ai~ '-'.
de- inef..ieaz,:_-- é fr-ancamente- _di§çr)r::niriª-

' toña ·a defens~ dé aquel proeepeñi~ntõ , 
, cando ~f] ningún caso foi.-o refour6ô ~Q.O ~- ~-
·- ·Estad?. im_~ê~a_!i:t.a _pra u-purRar ~- s~~· .. _ :- ·- . ·. ::: 

• berania d~.s l]BCTÓn_s aso_b3l)aqç¡~~ ~-: .. : . . · ~: . ~~ _.·. 

. O ¡;rei~o~~~~ ~cit~de~roiÍQa-cÍóo 
c0ncFétase, xa que · logo, na facultpde 

_.:. . _ ... 

J. 

• • ••• :- ...., • 1;; ",: ..... 

·:.·.,, 

-, ··· . . 

· - fu.turo ·É~ta~lo .. gal.ego: que se elixa a to

tç l. independencia· pol:ftica 1 ou que se 
opte por algunha modalidade cle inte
gración federal. A prtmeir-a saída debe 

• consk:lerarse plenamente lexítima , se 
non queremos neg?r ningunha d Et:; po
sibilidades que o Clereitb de .autodeter
min"acióo leva. aparellad3s. N_o ca::;o de 
que Galida decidira particip3r nun 
pacto fesJera l, as B.ases Constitucio
nais réco ll en unha serie de condicións 
e resérvanse un conxunto. de corn;Je
tencias, cuia cesión. a órganos de po
der supranaciona is significaría a re
'n.u-ntia á. soberanía. naç:i_onal. Ante a 
irn:posfoil Ídácle' de· _çlar unha rel ación 
~~au·stiva das nwsm_as,. c.oidq que cai-

.. 15e sintetizal9s __ n_o_s ' principias irrenun
'~c iables ~o Gob~rho .fcovisÓr·io prá fase 

.. ~ const itumte: partjcipación na pacto en 
¡)é de ig\.1 qldade, concil!sión çlo mesmo 
e_ntre as· çiistjntas n?cións jntegr:antes . 
da federación, sin que esto señ<;) impe
dimento pra qC1e·cada cd'iha del~s poi-

- da · arte liar o~ si~t~rrla elé àutonbmías 
que m~ llor 11 ~ .;9r:iveña · a ~i~e i rexiçmai, 
e. ga.rantíé! de que ás tacul tades de çiu 

. togobemo 110.n v.an _sofrir reduccións 
sin ·o consentimento dos lexíti'mos te 

. -presentantes da vontade nacional. Ha -
l:rerá q uen pense que tales e· ixencias 

- -rêoàsan' o marco xu rídico do pacto fe-
. cl~rál. . ' ·' · ~ · .. · · · · . -

constituinte· e ·impliéa, pQlo _tanto, . a_ Eu- comparto o . cr~terio ·de. q G 

ôsiste'rtêia dun poder p0lítico real à nj-· ·- e"s.tamos· mi1is perto dàs G:Bracterístic s ,~. 
ve l .da na'cióñ cjue :.o· ·exerce: O' reréfén..:.7 

- - '-· --~, - "\· ,,,,_. • ~ p·ropfas durtha". oonfederació~. Ao rn ar.·-
dum·· ·qládeú a ·indepe'ndenêià "ào!póqo · · ~- · ·· · .. , .. _.,,. ·"-'~ ·''·. · ""- ._., -~- - xetionome:oq~u.e. debépréowparno~."-
de "A~eii_a __ ._ s~rl.çf. - pura )nascatad~ !'colo:- ·-~ ·rio· -~ \un~A~ ~~ . ·. rn:11.\f i.p(o· D·' -~: ~C,,-i;c_p__ , '. máis que~ a cl~ifi.cadórí . »êl.u-ídica 'do 

· nial sir:i o trun·fo previd ·âás_«w1la.Yf!s» ·· =L · rv.,.- ·~t,._r~ ~ ··f"\V ·-· t"~ ~- _o - 'l\J ~ ~~yc..-• ·~ ·. ·. ,_ p~éto, é a esúuctura polítié8qu·e' 5e.fia 

fr~~t~ .~Q - ~~~~cÍtÓ_ f(~·~;~~.: }~oj?s~. d_e ..... ~(V-\1-N p;()-OrJ-'· ·NÀCl··o/J A:~t ~'. -~ -SO~~l<, ~~.l{ ~ . . .. cafi)az de .. cobexar .¡,:¡s cqmpe~-encias As 
Gal1c1a, e~1xe a destruc1on do ~stado . . . _ . ... . . ,_ , . 1 . , . ,, · · - · .. , que · Ga:jjoi-a -nGn ·pode renu n:ciar t01TI0 

unita.rio. tr.adici?nª! e a ir~st~u~ac1ói:i de .. 'DI() L\11-CÂ --~tJ· · -·lf<;- ~- • 1 C( & ·C() ·RR. ~ fD tJ·- · .. ·. naciórt .. 
gobernas provisonos nas d1st1ntas,· na- r . . - . . .. ._ \~Ai-' . - - . 
cións que actualmente o c~mpoñen~ A · 7\<¿ f\JOS- .. MS -·~.6Â.L~6~ - , · · 

· .,éstas corresponde ·a esclusrva compe- · ~ V . · . ~ · . · . · - .. 
- Srn ~eteénos ·: quí e~ analiz~r o ám 

bito d<rs facultades de autogoberno · 
que .as Bases reservan pra Galicla nos 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IL-~-S-TR_A_C~iO-N~F l_Z_V_A_LC_fa_R_C_E_L ~~s e~nôn1ko . e polUico, podemos . 

:encia _en _ materia co~~:itu_cional. Son ,-=:,~E$ C.OtJST· l--~tJC(Q'_ ·N ~ ·o&' _ · (1~(.,~()}S 
estas as que deben elex1r, libremente e • 1 . · . ~ _ 

· sir interferencias alleas, os propips ór~ 
gcinos xurídicos e de gooemo, s~ndo · 
os pobos respectivos soberanos r:ias 
facultades que acorden. asuí!]ir ou de-

, legar. Nin~~m olJtro ·sisterna-está câp>a.- · 
ci tado pra levar a cab0 un auténHcG 
p~oceso de autodeterminación nacio-, . 

n~ I . . •• 

ásegura~ que garantizan a independen-
mo ao rexime xurídico das materias exercendo, deste xeito, o dereito de cia .necesaria pra que a· soberanía gale-
c8ià competenciaf e~teña (eservaaoa e~"'' ·-., ãu'tdtletérrtiínadérl -fnà2-icinal . ,, Nbn é : -'· gá · qued~ a satyo fie calq~er ten'.tativa . 
presamente á federación. Nos órgai:-ios ,, pr_evjsible .de anfemár,¡ a .c0mposición neocolornal. Son, ademçi1s, o vieiro 
supranacionais de · goberno, Galfç)a' . do Goberná Pr.óvi'sorió nin a moGlalida- mellor axeitado pra exercer o dereito . 
participará en pé de igoaldade coas d~ c~stitudonal · ~q~e o pobo galego de a~utodeterminación . Se denantes · 
outras naoións que hoxe compoñen o vai escoller a traveso dos órganos de- afirmei que éste non pode ser nunca o 
Esta.do español, sin que n.ingunha de- mocráticos 'de representadón. No. pri- resultado dun simple . referéndum, que-

D · '.: .. · las poida .arrogarse un papel hexemó- m~iro caso,- dep~nderá do grau de par.., ro · refliJrirmé agora ao~ pro~esos au -
ende esta · perspecti_v.a. 9b,9:qa - O : ..-, nice, -xa aduci.f;1dO ·privilexias ·histór~cos · tic"ipación da~·· diversas .fo_rzas p0líticas tonómicos,' en ningún caso c:tltern.a tiva 

desenrO-lo da ñosa ~utode.~~·r:,;r.1!11_ç:ipi.?~ _ .. tier-dqdos, da~'.\etÉl.pa imperialista,-ou ele- na rotura do. ~st~do un_itario coloni'al, ~é ljda ·.pra c11egar ·aGs' obx~tivÓ·~;,d.~ ' li ~ · ./ 
·o progra[llá pr:evist9 . nas-.B~ses. Ç~~t': ·:: :vande· _,unilat-eratme_n~e · a;rango nacio-· . · da sua integración na alternativa revo- .peracián riaciooal. Non ~xi s-ten .Es{atuw (' 

· túc~on~i.s, asegú''n as. <?ales un Ç3~.ber.no,..· ,naf ":, c;e' ~a:i.10: ~e pÔt~no~ar ~· ~U? ·re.- ·. ~ucionaria nacional-pe>pular. No .segun- -tos progresistas, poi.s non cuestionan 
Provisc,xio Galego ~xer_cerá o ppqer en preseñ-tativ~dade- .a unha ou. varias do, a soberariía nacional esixe - como as relacions de_ çtependencia nin a so-
GaliCÍa· mE]htràs ésta non ,~e d~t~ de das r-e:><ións que a integran. En nf ngún anfos afirme.i- qÚe as irísti_tuciqns beraní.a exercida ·pal·o E~tado imperir.t-

~in9tit~cié:ms _· p>~líti?as ~finit~va~ .. ~es-. . :~caso"1>é~·permiti_r-á a .merma das faculta- .. emanadas ·do. pr?ceso constituinte . noÍl _ list~: P~den . . ~er ~nstit~ción_s · çicajdas 
.pois 'do_· eg~fê".Spç?,ridelit:: y,.erJ~:d~ '~?~-5:- · '..des qe autogoberno sin o: lib~e consen-.. · _ à·s iritwit:qn inxere0Cias çi tleas á '!.orita- : · pra .t:.H1ha~ ré.forma administrativa .de ti -
. t~uírrte. .. ·p.~~ beri durÇl~t~ . a _ et:~~P .. ~e . t~eHj.tp",dos .lexítimos representantes . oo pop~~c . n~n ·nir.igúr:i tf.pe. de bar~ei- po. descert¿álizadÔr, -i:>é.ro · ~.unca . 6· re: , 
prdvisqrié9@f? e~i.stir_á . Ufl poçj~r;.. _cqm- · . do noso.pàbõ nas institúoións federais. ras estranadorrais .. que couten a libre . cu'rso. eficaz pra dar remate ÍI depen:-
partidp, G cdevan,dho Gol;Jernq Ga!ego ·· ... . ._ . _ . .. ·. fqrrnaCi_Qn dos propios ó.rganos de po- de.nci~ çolof:ial ·. O .p~oblem~ de Galjcia 
terá a competencia. esclusiva en .todas . ·~ · ~ dér f18cíonal. non é - como moitas .veces trabu.ca -
as rnaterias ·que ·non atinxar.:i ás forzas. N ., · - ;·> ,,.,.. :. · -·* ··'. - damente. se tén anrm.ado~ o pmducto 
armadas· ae· ·carácter .. militar, -á re~re- ' · - :_ ~: · · ~. : · , ·. ·, ., ~. !< dun sistema centralista, senón das se- · 
senraciór: 'esteri@r:, a polfoca: ar:an·~~~ª:,. ·. · ... ~- ~ar.Pó ~ç¡l~ieo~ 'traee~ad0 -pra ._ ·.n ~ ... ··· ·' úi lares relq.éións .-do colonialismo 
ria e i11onétaria á coordinadón· entre· ~ste. R~.ríodo 'transitõtj~; . vaise 'ciesenrê- · . - este proc¿so- pQden derivarse económ)co, pojftico .é cuJtural ás qu~ ã 

· as 9ÍstiMas i:1ac~ón-s f~d~;adas , - ~sí .. G.ô- tàr. o- -~r~cesb -GonsJítutnfe. de _ -Galiciat - duns- alternativás ~a -configuracioñ. tlo tivo _someticlJ o Estado· espa[lol. -

" 



CRONICA DA INDEPENDENCIA 
«A idea nacional saio cobra maxestade, cando 

se transfigur:a en ideal patriéti.cm. Unha pirotacia fei~ 
ta con medida perfecdó emp02aba a oos advertir 
que esta nación manti~a vellos estigmas ben pre
sentes. Era de Dàniel Castelao. Palabras abertas, 
nos muros recén caleados, sementando a memoria 
máis nobre que nunca algún país tivera. «Eu dfgo
vos que os galegos soio impof'leremos mspeto can
do se nos considere capaces de tronzar os vencellos 
que nos xunguen a Hespaf'la». 

- ¿E qué facemos cos españoles que queden 
acó dentro'! 

- Non, cos españofes nada, cos españolistas 
manda/os A sega a Caste/a, asi re venten/... ou me
te/os a todos na Real Academia pra que se entre
teñan e nin se saiba que os hai. 

Grupos cativos discutfan cargados de espohta
nelsmo e afán. Deseg.ufda podfa observaFse que se 
tlr'\an lei e lembraban cón pequechas risadas a unha 
famosa «Xunta)} que andivera a carretar xente en 
trens pra fie aplaudir resabidos dísctJrsos, facendo 
paripés de recepcións contfnuas a comi·sións de 
afectadG>s de tal e máis de cual, lfnea directa sem
pre coa Moncloã -;, feos a diosdar. 

- un tris e nos embaucan r 
- Eso a a!gúns que nunca acertabades, ckJ b~,-

zo de quen colgarvos. 
- Non, si pra nacer sabidos abondaba con que 

non fósemos unha col onia. 
- Pero ao que aquefa chegou nono contaban 

nln os m!lls espalidos. 
Estamos xa na vfspora da indepermencia. mas 

ante , percorremos parte do país, Ortigueira~ Bea-
' MondoFledb ... os lugares concéntricos do Saf

n~s, as casas rsoladas e graves da Terra Chá, as llm
pfslm s e arxas das marif'las, as máis pesadas. do .. 
Ri lro ... as 1 tres e campos de pantrigo, 

montaxe, traiñeiras prél o arrastre do 
fresco, to os, todos, a falamos da derradeira 
carta ende Aarau , dende as plataformas do Mar . 
do Norde ou dane.le as arremulñadas urbes 
amerlcarras. 

Nas ár ores wnde adoftabsn 

da contn'áucíón», 
comentaban concisos, 
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MARGARITA LEDO ANDfON· 
nas portas das Brexas~ escofag, ta:bema:s, hospitafs, 
en ~da fábrica, un cartel oon dtbU>cOs canvos e 
manchas áe coores convidaba a espre·sar de mil xei
tos que a casa era- de todos, que- era rica dabondo, 
comprfa administrara e faceFa medrar ao servido do 
pobo ... 

Improvisados discursos se estalicaban léd©s en 
homenaxe á' propia fala. ao. rfo Miño, .en que traba-
llar pra o inglés xa rematalia ... e tampouco fallaban 
os resumes contados dun grande programa de 
transformadón nacional, powco respetuosos cos 
mornoportos, co MercadO Común, cos granxeiros de 
Oirr.ense ou eses bancos sambeslÍgas qfile se -repro
dueirofill coma choupfns lilB, década dOsr 60~ 

-E a FENOSA han/le caer de-vez as tres ú/ti-

dexas de doces. E froles tamén foron cubrir as e?ta
tuas Ude!es de Curros. Resalfa, dos Mártires en Ca
rraL e no ce:menterfo cfe Pontevedra enfeHaron o 
nicho de Aíexandre-. Ao temp0, unha g.r-an moitedu-· 
me foi.se· achegand0- ao porto .vigués. N0 ·barco, un 
grande cartel _a deGir <«~ASTELÁO É NOSO». E can
do botou o ri~ón e se anuncia con forza que os seus 
restos van entrár.en terra galega, o si·lenci0 amisto:.
so de tooos ôs patriotas «os bos e xenerosos a- nosai · 
voz· entenden» .. :~ foi.se1 en:g.rabu~ando no _<\'.:'anta 001 
himno naGiorial : <~Saofo· cfistc dé Ffsterra, Sa.n;to.'€fér 
barba dourada, lwa~àlá«Faraiia, mil graciasPot:t:erpa-. 
saélo a longa noM!e de.Espaii'ia ... »' rrezaba agor~ aoáfl':
tiga popular mentras.algtJéfH'el!Jl e obfig<OC.flil'()S_a Ou
vir-, ben calados, OOmiQ>-o , Mmno c:k>· <rAnti'go rninoi oo 
Galicia» st:Jlii?tabai firmeza., 

. - Hoxe €J sol descofJtrius:e. máis cedo, com.o si , 
• -~4 mas letras do condado. Forzas eléctricas /Viecionais, · 

· hortre e fbgo! · cada dia xa tose ser máis r;iv'ó. 
Xa· máis na íntimiEtade, como si vellos degofrras No dfa á, seg~if~ hastra nóS nos e~i.Jema& élfl11tés 

desfiar-an cantigas 8, sábanas de · liño, safran dos af- q1:1e o sol, pero as. roas rega:1:aoa-n1 os oH€>& a aitefgar
marios ·as camisas de festa e as saias de par.cal ~ as se de coo'res. galegas, de anán~mes & berr mganllza
gait.á:s e os pandefros, in:signias 8 bandeiras. .• em- das marchas. coma pequefTos exé~citos pertemís;
pregábase 0 tempo en linnpar con sieo~ 00. nitrato. de mos, cada u111 ao redor das tf1Et!fm.as batar~as:AS<CON. 
c;:nne todo 0 que estaba á man; un que Otl.litro ooe~ilo .XA TEN SOLUC~ON! , decia unha parica'rrta11 e ao du.:. 
xa1 esfôfa.do; pendentas rle: que 0 roscón sub[se. non bf.egaf' cr-esql!1iha · apàmcfu'Fl~ os da· m<0111ear ~glkJ'.esai 
fora ser o: demo ... A nó:s S61ílíl.ellábanos que nini q:ue «'VVVA A REFO~MA AGRA1RliA>~1 

... fAIDEU!S N!U: 
fose a festa do patrón, pcrque tampouoo falfar<Dfill as. CILE~R ADEIUS L . .NINi Pi.ARO Ni~N ltJES1iEHRO, YN
at~ndóns cfums e outros, intercambea.nrlo cousas: ID'USTRIAS NAClONMSL ONTE A A~liONOM~A, 
potosillii ccasa. queixo ·de San Simón, froles ou'bém.- 'HOXE A S,OBER'ANIA .. ·. ~ ' -

Eran abondosos, asrmesmo, Ós retratos xf.gar.l-" 
tes de Reboiras: ma. ~h:aTie~ canvrccfón .:__óirfan.:..· 
rtos- Gie qu~; as· martas- victorias que eles- nwincá 

'·>-· • ? ,,..., puicferon COrrtr'ofa'r- ·fcrffan-pósibfe--'õfr:l~à MOftG máiiS; 
""''"'"·""" - ,_.,_,-~~"' ' d3en sabía por q:ué morr.Ja. Eles oonca soupemn por 

·· "', . ... ~.,"~ qu:é o mataban». , , 

·'1 Alguén ceibou a ·garga~tadas que o televexo nm 
se reconocia. tribunas coas organizacións patriõt( .. 
cas, asambleas nas fábricas, concursos sobre o ·po
sible aproveitamento dos rodicios pra piscifactorias 

' ou -dá conservacióo do 'patrfmonfo, consuftas e ct·
buxos an imados sobre dos dereitàs e a papef de 

. .. cada clase , sodaí nun na Pafrfa popufar. 

. .. ·; > :.; .. .--; "; ~>}t · , _.,_'E aq~ela oóriña e?dbf dos 'tr:m~~ndf ño~f ~!go 
,:.c:-..::v.r:::~ ,,.-·" :~~f::'l, êfeslabazada, pero o ROi Xordo non trna- queixa, eh? 

. ~ .. ~:: ... ,;(/" .ç ~;.<. ,. ".:."· Cando os grup?~ ~e foron concentrando, 
· ·: :~.;...r. ... ( ·:. certa ñumedade sol1dana rompeu a abanar as 

.. ~-.. ~~ . ... ,,·:J,,, / . • ·· .. , bandeiras branquísímas con estre[as vermeíías, 
· ::;-. ·-· .: e o señor Presiderite remachaba mor serb: 

<<.Queda· proclamad.a a Repú.&Uca inde
pendente r ceíbe¡- democrcitl~, sofí.daría 

· c.on todos. o.s. pobos do, ·mun.do, a. 
- RepúbHca Galega» .. 

· ~ 
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EUZKADI: 

-Pisturbios dos anticUsturbios 
• OAISO 

, 'K<Oue se vaian, din que Man fa
me, pero alÇJúns def.ecarcOTll1 nos 
portais e outros lev.aron ·canas de· 
pescar dos ~scaparateS». .A actlia
clón da oompaiMa de aoocfistur
lJios ,tragu~da espec1a1meme a 
Renteria -.a semana pasada, veu -
r~matar a, bñ1la~te ~~s.tii ·ón_ (!!Ue os 
repres-entantes d~ ordelil enceta
rar:l 13n Pamplona, 9ras antes pra 
asegu,r::ar.He,-a quén tivera -dúbidas; ·• 
~: qu~ o ~anuncfadõ põ-r Martín Vi-:: :
lla en Bi.lbaC1J .verbo da ioof.ensivi- ~ 

éiade da· Lei antite.rmrist~ '.era cer- - -
to.. , , . . -... ,. .... da tarde, poias _,ruas va]einas, ~esca- ~~Iil OS máis IOOV~ do Jw_gar, ;co- , 

'Toda a pelítica do Gobe:rrm- en ~haodo á culàtaz.os as-vltrlnas dos oocian !bastant~ actos destacas-
~ka_di ~GUtÔu . .a~ltef r:n.es'mQ _d1a ·esc.apar~tes, ao !~;mpo _qlil~ . dispa- te aCQrnt~id~ noS .àJtJmos a~OS. : 
¡K)'le-ar ,~ g<i>lpe 'de <PGJra e pelo~-a- ~ .-rabari çontr.a das_.fiestras · pelo'tas ·'A :reâcciórt popu'l~r 'Sucede-use · 
~~ ._de ~·Qrna :. -~.n, P~mpfona 1de _ -go~a e bot.e's ~;'de f.um~. Ve; en icadea. Un~a man1fe~taci6n , 
;-ldtn- 1Ron-:entender0n ben_aor- ·ciños de Renterfa obsen1aron co- . tras:-doutrâ êaracterlzou ã-sàniana : 
d~n · d~. ~~~ á _ P!a_z~ e mataron-á : mo .os p~olicía.~ ~~~a.ra~ .~bx~~'os _ m:ffrs itansa ~nde · 0. H5 ·de ~.unio~ ~ 
t1l1h'~ . persoa'· à . feritt;m cáséqua · . dalgúns ., es~bh~cemetrto~, ·~ á0 · do àrrc>1:las e lécciôns: .. MHloàirÇ&ge: ' 
duaseen~s ni~i~. 'A.es dOj,JS d~a's', . ,tempo qu~ paran.e 'ó terror --~ O persoas · mànlfestltronséen-_ i\)b:..:-~ , 
en [;)onof>~, ' u_,n .desoono0ido _que apàm·pamentó· &::>s rent~tia.ños~ '5iª no~ 1l11ihas- ~ 6~ooo; ~ sin· 'inddeñ-) 
llSaba metrelleta e -aa .Qt,Je ninguén facían- donos das rúas çéntr.icas tes; aà non .ap~eeer-à !f>olicfa -AITT1a- ~ 
vlu _:._ quitado .ós gñses - níatou da locàlidade. Pasadas· ·as A -da dat e -~ruR&, ~indó e berros' a ·di- : 
a outro moro ma{1rrestante, nun'ha - ·tarde marcharçn, ''des~is de ·ari;- mísiôn do Gobe'mador e·MartfA·Villa · 
oarricada _dende-.a QL:J.e varias.par- dar a culata,zos e gol~es ' cos seus 9 á disoluciõr:i dos_OOf'POS .,013~1- : 
~s .se de,f~ndlían ,da polkf.a.J:v~- _ . Pf?Pio~ _,.J_E;le~s : -.Pl.é!. _ t~r~n algún~ - vos; todo a1o dende un uonteste Oe' 

· de¡itemente-; ··'9sta-·~e.rsió.rL .. oticiá~-:- .sí.1::it-ornas -que 'ã.riwcaran:_vioteñcia_) fólga ~eral ~fil - -climes . ood:exàrhais' -
r1bn -ccmoo.rdow cos idQl? ..demais, - . 
incluida a da ConseJ1erla dCl> ~nre- O propío Gobernador Civil de atinguldos. 
ñor do Cons.eOo Xer~I Vasqo. Gipuz1<oa reconoceu perante ª Ma:rÍIÍn VWa voJveu asegurar 

Finalment:e, pra quj;tar unha ba- · 
rricada que obsta~.uJjzaba o paso 
do tráfJeo en Hente:ría. unha com
pafl ía especial da Policia Anmada, 
jniteg rada por 200 nomes, . .e pm
rede11il!e de ·MJra.li!da de ei>ro, en-' . tpu xoves 2 3 _ qe xul1o, ás ~,?O 

xestora municipal de Renterrá que qoo 05 antidisrunbjos 'seguirán en 
o capitán que mandaba 8 tropa EuskadL O pobo baseo coAfJa .en 
desobedecera as suas ordes. _ Ql!l-e estas pai.abras do Ministro-do 

De todos X<Sitos, qauso,w maior lrntief!ÍOf terán tanta ver1acidade ·CO
asombrn a soJp.res.a que m.a.nifes- mo ~ pmmetidas ·e anunciaqas. 

· 1ou ter Maqrld . ao co.no.oe:r este en r~Jación á actuac}ón dos sew.S 
feit"?, ¡por , .que ·xa non os vellOfi. gardas e á ,Lei .oot~terrorista.· 
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A!IOSAtllBBA 
PROMOCIONS CU LT\JAA!S 
GALEGAS, S. A,, editora ~e 
A NOSA TERRA, convoca a todos os ac
cionistas, 
su.scr~~Ta?. ~ectores e a aqueles que 
suscribiron opcións de accións, a 
unha XUNTANZA sóbado, dia 22 de 
ós 17 horas,, na facuJtade de 
Económicas de Santiago.. 
Prégase a asistencia do maior 
número posible rle persoas interesadas. 
dada a ' importanoia dos temas 
a tratar, que versarán sobre 

e de edición. 

xulio, 



O MUNDO 

presión· b r o lster-_ 
• CARlOS DURAN. LONDRES 

O día 6 houbo unha serie de protestas dos 
presos polrticos irlandeses en cárceles británicas. 
Negáronse a comer e fixeron · 
disturbios pra chamar a atención sabor das 
suas condicións e pra seren reconocidos com.o 
presos políticos (a lei inglesa considéraos 
delincuentes comúns) e seren trasladados 
á Irlanda do Norde. A maiorfa deses presos irlandeses 
están na illa de Wight. 

Onda o palacio de Bucking
ham, residencia oficial da raíña, 
manlfestáronse as mulleres e fa
miliares dos presos. A policfa in
glesa detivo a catro mulleres. O 
Grupo de Apoio aos Presos Políti
cos lrlDndeses declaro~1 despois 
qu se agardaban máis protestas 
po1 p rte dos propios presos nas 
cárce los lnglesas. Éstes acusan ás 
autoridades de empregar de máis 
o confinamento con lncomunica
ción, íl violencia física por parte 
cios c< rcP.loiros. 

Hox .nclít1 héJI 93 preso rela
ciont los co 1 RA on cérceles d 
lnulnt 11 rn e.: Gnl s, 7 5 del s na oa 
t .qonn el má lma seguridade. 
Prn ulo non h borá amnlstfA. cle
.1, rou o S crotc1rlo do Interior, 
Mr M< dyn R s. 

ron stourn r no medio dos esca
nos, mborr ando de merda, dis
P nsondo, a chaqueta d lgún, os 
p p los d utro. o mazo da mesa 
que está endl nte do presidente 
ela Cámara. asentos, etc. Estaban 

tratar naquel momento do 
proiecto de lei de devolución pra 
Esco ia. Pero os que botaran as 
bu lsas berraban «líbertade prs os 
presos po/fticos lrlandeses. Fora 
as tropas británicas», mentrns os 
levaba a policia. O presidente da 
Cámara suspendeu a sesión por 
·vinte minutos pra que limparan a 
bosta e logo fixo unha curta del-

Gamboa, 5 
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caración oficial no sens<¡J de que 
detiveran aos responsab~es e pa
sabçin a disposición da policía ci
vil. 

Os detidos neste incidente fo
ron Miss Yana Mintoff, filla do pri
meiro ministro de Malta, e un ho
me, que pasaron ao día seguinte 
ao tribunal de C3ow Street. 

INGLES BRIT ANICO 
E AMERICANO 

O Oxford English Dictionnary é 
o equivalente inglés do «Dicciona
rio de la /engua española» da Real 
AC'ademia. O que prepara as edi
cións daquel diccionario inglés é 
Mr. Robert Burchfie ld, que está a 
dar unha serle de conferencias 
nos Estados Unidos. E Mr. Burch
fl lei , nunha conferencia de prensa 
n Ct1icogo, fixo unhas declara

ci Jn 1 rmantos r 1..ol da epara
cl611 c da v 1 maior entre o inglés 
1 rlt{1nlco e o Inglés americano. 
Pra 1, a situación é tan precaria 
qu · dentro de 200 anos, os dous 
pobos xa non poderán entenderse 
e precisarán de traductores e in
térpretes. E non o dixo querendo 
esaxerar, senón p lenamente con
vencido e citando abonda-ntes 
probas da sua afirmación. 

Esa tendencia separadora co
mezou a manifestarse no século 
DAZAOITO, e hoxe está, en opi -' 
nión de Mr. Burc~field, nci pun.to 
medio en que unha persoa pode 
facer a adaptación conscente
mente asegún fale cun interlocu
tor dunha ou da çiutra beira do At
léntico. Por exemplo, os fillos· de 
matrimonias mistos anglÓam~ri
canos son «bilingues)) no senso de 

que poden facer ese esforzo cons
cente de falar dun xeito ou. doutro. 
Mais é un esforzo que non se po
de manter por moito tempo, e so
mente en circunstanci.as moi limi
tadas (por exemplo, ao ir de. com
pras e facerse entender polo ten
deiro). As diferencias non son so
mente na pronuncia (algunhas tan 
marcadas que fan irreconocible p 
vocábulo ao leigo na mataria, nin 
na terminoloxfa dalgunhas poñlas . 
modernas da técnica- (o vo.cabula
rio automovilístico, poñamos por 
caso) senón na sintasis, e sobre 
de todo nos hábitos mentais, no 
xeito de situar 'a frase no discur
so, e iso é o que máis lles preocu
pa aos que quixeran· que o inglés 
seguise a ser a lingua franca do 
comercio e da política mundiais. 

O «americano» demostra ser 
máis dinámico que o inglés, trans
forma con máis libertade os sus
tantivos en adxetivos e en verbos, 
desplaza as preposicións na frase 
ao xei to xermán iêo, simplifica a 
0rtografía, etc., mentras que o in- . 
glés, por reacción, faise máis co~
servador e purista, perdendo pé 
en campos como o c0mercio, os· 

· medias de comunicación , o ensi
no :- en todo o mundo medra o ñú
mero de institucións docentes 
que ofrecen estudos· en inglés 
americano (nos países da Europa 
oriental. por exemploL · 

O que preocupa a Mr. Burch
field e aos partidarios do inglés 
británico é que todo isto está a 
pasar en medio precisamente 
dunha verdçdeira reY,olución nos 
n:iedios de cornun ie'ación que 
achega a todo o p(j,b'lico interna-. 
cional nun.ha pretendida «aldea)) 
macluhaniana. E se· case as · dife
rencias se van agraQdando, o que 
quere decir que o. mecanismo di
ferenciador está relaêionado coa 
conciencia nacional, · por moito 
intercambeõ cultural, comercial 
ou turístico que haxa ,' chegará o 
día en que o inglé,s deixará de ser 
unha soia lingua ·pra ~·sé convertir 
r]Unha serie de «dia/ectOS)) (O 
americano, o australiano, G irlan
c:tés; etc.) pojo munqo a~iante , tal
mente como o latin, se esp.artillou 
nos «dialec'fo~)) qu~ · hoxe son f S_ 
linguas romaf!ces. ' ·· · 
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A EUROPA DOS POBOS 
X. A. GACIÑO 

Camfftase cara a Europa das ·«patrias>), asegún di_n -
aqueles que queren acalmar as reivindicacións dunhas 
patrias que eles non reconocen, e culo plantexamento 
consideran inoportuno nuns momentos nos que todós os 
europeos -din- marchan cara a unidade polftica: Os 
últimos sucesos acontecidos na moi centrallsta Francia, 
onde· calqueira poderia pensar que ningu•n se acordaba 

··xa dos distintos ter.ritorios que compoften o seu Est~do, 
. terón supostamente, unha desagradable sorpresa pra os 
centrallstca de «casa>>, que pensa.ran que esas reiyindica
cións «separatistaS)) era somente cousa dos atr.,osados terri-
torios espaftole1. · 

A ve.r.dade é qL:Je, ei:i tanto en.canto ¡:iarece avaniarse ca
ra a configuración dunha· Eur:opa unida, ecónómica e política
mente~- parecen xurdir con .máis forza· as voces das naélóns 
que resultaroñ achandadãs ' polo· proceso de formación dos 
Estados <<modernos)>,- en guiá c_onfiguración- xogaron máis bs 
factores de eficacia e de. domin-io da burguesiá ascendênte 
que-os -factores da comúnidade natural que a história e a cul
tura ~oñforrnaran nos d.istintbs país~s. Ígnorandos e asobal'la
dos pelà m"aq:uinaria. ,impraêa'bre~ do «racionalismo» burgués; 
cuaelricLiladora dos estados dacordo coas suas nece·sidades 
de rnercad~ . Fra(lcia é precisamente un dos exemplos máis 
típicos dese centralismo burgués, que, na sua intención de 
rachar os restos de feudalismo atomizante, rachou tamén os 
límites naturais de convivencià que os pobos foran trazand~ 
ao longo _da histeria, moitas veces (e os exemplõs de Irlanda 
e Polonia, q·ue cáseque sempre foron territoriOs ocupadGS, 
póñeno de manifestÕ) ao marxe ·das'Tormas xúrídicas que se 

. · implantaban sende arritJa)~. 
. : Non hqi ºmoito quel r-ias .Páxinas centrais deste semana

rie>, s~ ofrecía un panorama d.as nacionalidades oprim_idas en 
toda ·Europa. Os atentados. realizados polo Frente de Libera
ción de Bretaña e-polo Frente de Liberación Nacional Corso 
- duas nacións oprimidas polo estado francés - supoñen un 
reoorâatoriÕ pra qu,ens pensaran que o problem~ é _privativo 
dentro das lindes do Estado español. A presencia do proble
ma baseo, como o do Ulster, é algo xa permanente na opi -= 
~ión pública de toda ~Llrop~. polas pàrticulares condicións de 
violencia que o problema reviste. Pern non hai que esquencer 

. a situación de asoballamentà que padecen outràs nacións 
europeas, que teñen °tanto dereito como os grandes ;Estados ~ 
a pertencer a esa Éuropa das patfias dende a sua propia-per-

·~ . "sônaUdãde ~pqlftica· if'.deper:id13nte,-ainda que non -se~a a; vio
lencia o éafniño ~!exido pra plantexar as suas· reivindicacións" 
Por seguir polo caso de FraQcia, recordemos qu~ tanto Eus
kadi como os Países Gataláns prolongan o _seu territorio e a 

• s~a· cultura por zonas hoxJ .baixo do contrai do Es~ado fran
cés; e.qLJe a· cultura oc"citana non téfl ning9n tipo d~ recÔh o-· . 
cemento oficia.!. como tampou.co o tén a c;lunha r:exión -dé cul
tura xermánica como Alsada. Bretaña e Córcega son q~1~ais · 
os exer:riplos -májs clar.os de nacións oprimidas no Estado 
francés. T·rátase êle tfpicãs ·zorias subdesenroladas e de "'eco
nomía dependente, cun modelo que, no caso de Bretaña, re
sulta m.oi similar a Galicia, mesmo_ polas suas características 
xeográficas e físicas. · 

- Un poucÓ -máis."en.rlba de Francia, en Bélxica, esta.se a 
debatir o p~ob[eri)a dá-co.r:vivencia das duas Cl!ltµra$ esisten
tes no país: .walona . (françófona) e fia.manga (de ~ala holande-

- sa) ; Unha enmeAda na Constitución tentará resolver · un pro
blema que provocou enfrentamentos violentos entre as duas 
comunrdades, cun certo corñpoñ~nte .de fondo de loita~de 
dases, \ a que os fraFlcófonbs f@"rman· à é-lite aomiFlañte, m~n
tras os flamengos son os integrantes das capas populares. 

Trátase de casos postos nun primeiro plano pola actu'çili
dade, pero asisten outros da mesma ou de ·maior inípon~n- . 
cia. A sua reivindicación significa revirar os plans dunha Eu
ropa das patrias monopolistas (ou seña, dos Estados hqxen
dia esistentes, baseados a maior -parte deles nunha unidade 
imposta pola forza) , pra tentar poñer eñ pé unha Europa dos 
pobos, na que chegaran tamén a ter cabida os países do outro 
lado do <<telóm> famoso. 
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O ~AT AMOUIJOS: 
O SANTIAGO AO 
SE~VICIO DO IMPERfO 

A '~rte non é allea, nin calis
qué[ outra manifestac'ión do ho-
11111. pode fuxir da psicoloxía dun
ha ,,épo~a e dunha terra. Pode
mos afondar nas iconografías do 
Apóstol Santiago, dende o que 
o M.estre Mateo interpreteu pra 
o ~órt i co da GrorLa da CateG.ira l 
Corrlpostelana : pacífico, .. senta
da á porta da sua casa, a-caxata 
nas~ mans, coma un padroeiro, 
deica o Sant iago dacabalo, es
pal¡~a do no faco, nunha man 
unha espada e noutra unha cruz 
lstf; ·Santiago guerreiro ben pou
co ,tén que ver co ·Santiaguiño 

·bíblico que nada sabería de 
equi tación e de militares. Mais 
istã econografía é producto do 

. set{ tempo, de tempos de recon
, qu i'~ta, dos tem_pos da «Crónica 

Geítwal» do rei Alfonso o Sabia 
: na que nos di coma na batall~ 

de ·Clav ijo no 822 9 Santiago 

.andando a terra 
PEQUENA HISTORIÂ 
DA «MISA DE 
ROSÁLIA» 

P.or .acordo da 11 Asamblea 
azonalista, .celebra.da en Com

poste la no ano 1 919, declarou
se _6 ctía 25 de xulio como «Díª 
de Gàlicia>>. No ano 1929 con
memorouse, por primera vez, o 
«Día de G alicia». Dende entón 
esla data vense celebrando, con 
maior Ol,I menor solemnidade. 
Ho~bo tempos djfíciles que -en 
Ga!ic ia foi imposible de celebrar. 
Os er'nLgrantes mantivemn viva 
esta' tradiciqn patriótica, princi
palmente os resideRtes en Bue
;1os Aires. No ano 1975 o~ na
ci&1ai'istas galegos mudaron o 

bai-xa antre -as nubes nun cab·a.10· 
branco. O apóstolo apareceuse
lle ao rei Ramiro e díxolle aquelo 
de: «N. S. J hesucrtsto- parti6 a 
todos los apóstoles, mi hermano 
et a mí, todas las próvincias de 
la •tierra, et á mí sola dió a Es
paña que la guarda!!_e et la am
parase de las manas de los ene
migas de la te ... et p_or que non 
dubcles nada en• esta que yo te 
digo · veerm edes eras andar y en 
la -lid, en -cabal/o blancv, con una 
seña blanca y gran espada relu
cient en la mano». 

Os ca nteiras galegos daquela 
inspirábanse nas crónicas que 
chegaban da corte do centro e 
velahí escomenzaron a repre
sentar ao santiago dacabalo coa 
espada e a cruz:- Pórticos do ro
mánico, a acibec'hería , repiten 
m~ito ista iconografía xacobea . 

Pro a cousa tam'pouco para 
eiquí. A agresividade do impe
-ria li smo topa Ó seu cum io cos 
Reis Católicos, no que se estri-

nome-de «Día de Galicia» -que _ 
o españolismo aínda sigue con
servando.- polo de «Día da Pa
tria Galega». 

AS PRIMEiRAS DETENCIONS 
NAS FLECHAS, A POLICIA VIXIANTE. 

Da guerra civil a esta parte, o 
25 de XlJj.¡O comenz.ouse a ce le
brar polo ano 1950. Cecais foi 
no i 949. Ou no 1 951. Non es
tou seguro. Do que teño certeza 
é que, por estes anos, en Gali 
c1a , despois da guerra civil, foi 
cando · se celebroo por primeira 
vez p 25 de xufio cun acto de 

¡ afirmación galeguista. Non era 
1 moito o que se "podía facer. Saio 
1 unhé misa en honra de Rosalía, 

celebrada na compostelán eire-
1. xa d¡:i Santo Domingo, na capela · 

ue '.chaman «Panteón de Gale-· 
r 

idioma 
'· 1 

ASTELAO 
1 

O . IDIQ~A . 
Neste ,flúmero de A -·NOSA. 

ERRA qtJe vai ca.drar coa cele
ración do DIA DA PATRIA GA- . 
EGA, a ?ecsiór:t . do . IDÍOMA ., 
uére lie . oferecer un pequenç:> 
ornenaxe a unha das figur~s 
la~e do r.ia.eionalismo · gafego, 
aniel ·R. Castelao. As sbla·s re- -
e~ións .8ob0r-do idiomà ~guen 
ndo, comQ tén. sinalado fran
':ço Rodrfguez, . perfectámente 

ál\das e. ·actuais. A vi.xencia do 
ú· pens~mento neste punto é -

roba da sua luCidez como es- - . 
ritor e da sua honraclez como -

gas Ilustres»: «Panteón» que 
sempre me sulevou . Esa de fa
cer unha especie de museo de 
Gadavres ilustres é algo maca
bro, arrepiante e fascista. Non 
lembro quen foi o crego que ofi 
ciou a misa. Penso que era D. 
Xacinto Piñeiro, ourensán, coefl
go en Segovia, vello galeguista, 
amigo do poeta Xosé Crecente 
Vega , que fora catedrático de 
Latín e director do Instituto de 
Segovia, cidade na que morrera 
no ano· 1 948. Os asistentes éra
mos, máis ou menos: 

.po-lftico fJ servicio .do seu pobo. 
Esta pequeniña eseoJma que fa
cémos de testos do Sempre en 
Gáliza danos a imaxe{ do Cast~
lao verdadeiro, . lembranza que 
non virá mal,- coidarrios a todos 
"os f:!Ue hoxe, pasando por. riba 
de todo o qt:Je hai que pasar, in-
te~tan cfnicamente seren os vo
ceiros d1:.1n 'home qwe, se vivirã. 

_sería .o primeird 6.n denuncialos. 
• .(<Non sabemos se a , lfngoa· é 

un eco dos. sentimentos intrans
feribles_ dun.'-povo .ou se ;a fala 
se ¡,..,odefan os pensamentos e o 
ser moral da nación. Sabemos, 
esa sí, que de. todos ~s vence· 
llos sociaes dunha n<!ción:· a fala 

. . ' 

'billarán todas. as sotilezas da 
·'.simboloxía. Dende entón, baixo 
dos pes e ceibes do faco branco 
do apósto lo, ponse aos mouros, 
··revolvéndose, xem~ndo e envol
. tos no sangue. O Santiago tró-

-o_ Ramón Otero Pedraio e a 
súa dona. 

- -Ramón P.iñeiro. 

Raimundo García. DÕmín
, 'guez; «B orobó», -director do de
-~aparecido xornal santiagués La 
· Noche. 
· : Xosé Manuel Beiras García; 
· - Xosé Pérez Mosquera, <<0 Ve
-llo dos Contos7> e uri dos funda-
dores do <<Patronato R-osalla de 
·êastro )). 

Xosé Luis Fontenla .·Rodrf
guez. 

case pola ideoloxía imp.erialista 
no «P¡;itrón de la·s Españas» ma
tarife- como o máis crudel dos 
emperadores. Máis guerreiro 
que santo. 

Gambino: esc-ultor neoclâsico 
do XVlll , fillo de italiano e gale
ga, esfórzase en representar ao 

- Santiago con toda a sua focza e 
espresivjdade bélica. Conquíreo 
no «Matámouros» da catedral 
composte lana. Onde ollamos ao 
santo que mesmamente .se nos 
figura enrabechado, .asesino, a 
segar rias testas dos mouros in~ 
·defensas. lsa mesrilâ imaxe ré
petirase e encabezC!rá ~o frontón 
do pa;m de.Raxoi . Postales, figu
riñas, reproduccións, levan o 'ma
tamouros de Gambino, que vén 
s~r o mMmo santo de «Santiago 
y cierr.a España». 

A mourofobia que sementou.. o · 
imperio recóllese na porta neo
clásica da Azabachería, que_ o 
academicista Véntura Rodríguez 
trazou dende Madrid e onde o 

Elena e Domi ngo García Sa
.be ll. 

Francisco Fernández del Rie
go. 

E o autor destas liñas que, 
por aqueles tempos, andaba po
los vinte anos de edade. 

Despois da misa rezouse un 
responso .por Rosal ía e outro por 
tódolos galegos. O «Vello dos 
Contos» ofrendou unha coroa de 
froles no sartego de Rosalía no 
riome do Centro Gallego de 
Buenos.Aires. A ,eorna -de frnles 

- iba a-domada coa bandeira gale
ga. 

A misa celebrouse perante 
yarios anos ás nove da .mañá. 
Os de fora de Santiago íbamos 
de víspora ~ O punto de reunión 
era o «Café Derby» ou o despa
recido «Café Español>> que esta
ba na rua do Vilar, 

Aquel primeiro ano, os asis
tentes-á misma foramos· xantar á 
r<ArzuanaJ>, na rua do Franco. 
·Saímos a trinta e cinco pesetas 
por barba. 

En anos su~esivos foron apa
recendo na «Misa de Rosalía», 

· que así se lle chamaba , Ben Ch9 
Sei, os irmaus Alvarez Blázquez', 
Fermín Bouza- Brei e Trillo, Ma
nuel ' f:abeiro, · Gómez Román, 
Ramón Cabanillas, Avelino Pou
sa Aotelo e outms. De todos 
xeitos, nos primeiros anos a 
asistencia era moi mino~itaria e 
saio iba xente moi ligada 6 mun-

FELIPE SENÉN 

mouro, sempre perdedor, aparez 
de cariátide, castiga dó. a soster . 
sobre a sua testa e o seu tur
bante o...peso do grande frontón. 

Un xeito de racismo que a ar
te acocha, isa arte que alguén 
se empeña en decir que é apolf
tica. Tan apol!tica é como o día 
da Pilarica, que tamén se deu en 
chamar «Fiesta de la raza». 

. . 
O colonizado adquire outro 

senso na arte de Castelao: Os Di
buxos de Negros son o espello 
dos galegos que perderon sua 
identidade polas ruas das améri
c"as, ises homiños que sementes 
- àtopaban a patria nunha samba 
ou nunha muiñeira. lse arte é o 
que lle amosa ao home, sin pa
ternalismd, mourofilias nin po
ses de humanidade, o camiño 
da sua liberación e a dos seus 
semellantes. O .resto é facerlle 
comungar hastra aos santos con 
rodas de muiño. 

¡ Oué perda que non se queira 
entender a arte! 

M. HORTAS VILANOV A 

do das letras. O. Ramón Otero 
Pedraio faltara dous anos. Un 
fora ás «X arnadas Patrió ticas» 
de Buenos Aires e outro a Vene
zuela. 

No ano 1 953 ou 1 954 asisti
ra a esa misa o entón Presidente 
do Centro Gallego de Buenos 
Aires, Xavier Vázquez lglesias e 
a xornalis"ta inglesa Nina Epton. 
Celebrárase un xantar nunha ta
berna que habf a nos sótanos do 
((Hotel Compostela». Asistiran 
tamén Ramón Cabanillas e Gó
mez Román. Otero Pedraio pro
nunciara un disc~rso breve e 
fermosísimo. 

AlgÚnhos anos, á hora da 
«Misa de Rosalía» atopamos a 
eirexa ocupada por escadras do 
Frente de Juventudes. A concu
rrenci.a iba medrando. Algunhas 
anos máfs tarde a misa mudou
se pra pola tarde e, corno rema-. 
te, no atrio cantábase o «Himno 
Galego». Polo ano se~enta e 
tantos . comenzaron a rodear a 
eirexa forzas da Poticía Armada, 
ó parecer chegadas de fora de · 
Galicia. Un destes anos o berro 
de «¡ Viva Galicia ceíbe e socia
lista!» _provocou duas detenciós. 
Dende entón, comenzouse a 
clarificar o" que· era nacional ismo 
popular e 'o que era gaÍE!guisrno 
culturalista. 

A ((Misa de Rosalía» .rematou 
esmorecendo pouco a pouco e 
éonvertfndose nô que oxe é: un 
acto puramente folk\9rista . 

MARIA PILAR GARCIA-NEGRO 
. .. 

-1 e o primordial/ esenéiâl, porque _ _-xustícia e chegáchedes a caste-
-. agluJina e cafacteriza . ós ele-.- ./anizar bárbaraménte as-toponi-
~ mentas ·do grupo -e mantén a . mias galeg§Js. ¿E de qué vos va
.'.potenclalídade do fEito _nacíe- . · lep? Porque dispois de máis de 

na/». _ çatro sécu1os de po1ftica asimi-
«Prehibíchedes ·ó galego nk,s - ~ !iJta., exercida con toda riqueza 

:-escolas para produc;ir no e'spf/fo.-~ __ ..1 dé astúcias e violencia.s, o noso 
; cjo'S ' noso~ rapace.s_ un-<;omplf!~ó _ ~idioma está . vivo. Sodes, pois, 
~ de inferioridade; _ facénd"'ott~s '. ~ uf)s 'imperialistas ·fracasados». 
:creer que falar ·galego era .falar <<Algúns homes andan a fala-

- ~mal e q/ie falar castelán era. falar ren dun idioma universal, único 
-:ben. Espu/sáchedes o galego para toda a nosa especie. Son 
'-)das eit:exas, facendo que os re- es mesmos que buscan & per-
: presentantes de Cristo esplica- fección baixando pola escada 
~van o Evañxeo no idioma oficial, zoolóxica, deica sentiren envexa 
~que- o povo non falaba nin com- das formigas e das abellas. Son 
_prendia ben. Refugáchedes o os mesmos que perderon o an-
galego ante os Trfbunaes de ceio de chegaren a ser deuses, e 

. renegan das inquedanzas . que 
produz a sabiduría. Son os mes-

- mos que consideran o mlta da 
Torre de Babel como un castigo, 
e· renegan da vida ascendente. 
Mais eu dígol/es que a varieda
de de idiomas, coa saa varieda
de de cultura5:, é o s_igno dí!>tio.tl; 
vo da nosa ·~specie, o que nos 
fai superior:es aos animaes .. Ve
lahí vai a demostración. Un can 
de Turquía oubea igoal que un 
can de Oianamarca: un cabalo 
das Pampas arxentinas rincha 
igoal que un cabalo de Bretaña. 
¿E sabedes porqué? Porque os 
probes. animaes ainda están no 
idioma universal .. . ». 



MUSICA 
O NACldNALISMO 
MUSICAL 

Ao falare do nacionalismo 
musical eu b~n sei que polo 
mundo hai e houbo os Vicent 
d' lndy e os Debussy e os Ravel, 
def ensores do universallsmo 
musical. 

Eu xa sei que polo mundo 
adiante din as xentes que a mú
sica non é unha arte nacionalis
ta, posto que o seu lenguaxe é 
intellxlble pra todo o mundo, e 
que a obra dun francés, por 
exemplo, é perfectamente diáfa
na pra un chino. Pro eu ben sei , 
tamén, que os que tal din non 
son capaces de diferenciar a un 
chlno dun franGés. 

Dlse como unha cousa nova 

isto de que a música é intelexi
bl pra todo o mundo, coma se 
non sucedera o mesmo coas ou
tras artes belas. Tamén a pintu
ra é intelixlble pra todos os que 
non señan cegos. O cadro dun 
pintar framego, poño por caso, é 
inelixibre pra todos os que teñan 
ollos-na cara. Pro, ¿ vaise por eso 
a soster que non hai escolas 
pictóricas? ¿ Vaise soster cas al
mas nacionales non deixaron, 
na pintura, asinalada a súa pou
ta? 

Coa arquitectura e a escultu-
ra pasa o mesmo. ¿E quén con
fundiria af nda que falen nun len
guaxe humano e universal, unha 
estatuta grega cunha exípcia? 
¿Quen nón diferencia un tempro 
budista dunha catedral gótica? 
Decire pois ca música é intelixi
bre pra todos os homes é non 
decire nada; millar dito, é decire 
unha parvada. lse lenguaxe uni
versal fala dun xeito nas «Dan
zas Noruegas)} de Grieg e doutro ~ 

diferente nas «Hespañolas)} de 

XAIME QUINT ANILLA, AUTOR DISTE TRABALLO. 
DIRIXIU A COLECCION DE NARRATIVA «CELTIGA» , 
PERTENCEU A XENERACION «NOS». 
ALCALDE SOCIALISTA DO FERROL, 
PATRIOTA GALEGO FUSILADO. 

axenda 
ARTE 

Antonlo Tenreiro: óleos e acua re las 
na Galer!a ADRO da Corui'la. 

Creo Ramallo: óleos sobre paisaxes 
na Galerta SOUTO de Ourense. 
Deic o 3 de agosto. 

«Pintura Xoven Galega»: Adro 
convoca este primeiro certamen 
pru artistas entre os 18 e os 35 
anos. Tema libre en óleo e acrlllco. 
Remata o plazo de recepción de 
obras o 5 de agosto en Real 50, 
1. 0 da Coruña. Premio único de 40 
mil pesetas e placa de prata, As 
obras seleccionadas espoñeranse 
na devandita galeria do 1 6 ao 31 
de agosto 

LIBROS 

Duzentos e tal Exerclclos e Jogos 
para o actor e o nao actor com 

'

anas de dlzer algo atrav•s do 
EA TRO de Augusto Boa!. Co-

lecçao Teatro Forrnaçao, 2, Edi
ción da Cooperativa de acçao cu l
tural SCARL, «Vozes na Luta», Lis
boa, Portugal. 184 páxinas. Tea
tro. 

A deliciosa e sangrenta aventura 
latina de Jane Spltfire espia e 
mulher sensual de Augusto Boa!. 
Circulo de prosa de Moraes edito
res, Lisboa, Portugal, 204 páxinas. 
Narrativa 

DISCOS 

Música espaftola contemporónea 
pra clarlnete. Clarinete, Jesús 
Vllla-Rojo. Obras de Claudlo Prie
to, Ramón Barce, Joan Guinjoan, 
Tomás Marco, Juan Hidalgo e Je
sús Vl11a Rojo. EMEC Movieplay 
1 7 . 1 3u0/ 7 . 

Morrifta1. Coro Iria Flavia. Joaqufn 
Deus. Os campaneiros de Vilagar
cia de Arousa. ZAFIRO ZV-772. 

Semilla1. Joaqufn Carbonei!. RCA 
PL-35183. 

GUIEIRO 
Granadas. O noruego entende 
isas e o español entende .aque
las. Pro, ¿ quén dúbida que .falan 
de xeito diferente? ¿ OtJén pode 
confundira o noso alalci cunha 
malagueña?¿ Quén pode por en 
tea de xuicio que na música 
choutan, fortemente vivas, as· 
almas dos pobos en formas di
versas e que a música é, por es
celencia, unha arte fondamente 
n·acionalista? ¿ Ouén pode deixár· 
de sentir que entre o noso máis 
cativo alalci e a música «sabia)) 
de moitos modernerot -séba
se que eu non vou nin moito 
menos contra do modernismo
hai u

1

nha ponta infranqueabre: 
que frente ao recendo, ao aroma 
do canto saído das entranas 
mesmas da nacionalidade, a 
música feita sin sentemento, de 
calquera formiga de Conserva
t9rio, é unha parvada, -todo o 
sabia que queirafJes- mais sin 
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Outro carácter, a unha veira o 
modal é diatónico, da música 
vella é o ri.tmo. O ritmo musica·1 
é silábico; nel, a música supe.dí
tase enteiramente á letra, e a 
prosodia é a dona do ritmo; a0 
que chámase, técnicamente, . 
((ritmo libre)). 

A nosa música tén, precisa
mente, ises dous· caracteres d~ 
música antigua: é, coma ·ela, 
diatónica e de ritmo-ceibe. E is- . 
tes dous caracteres non os tén 
ningunha oútra da iberia. Nós 
temos, pois, un nacionalismo 
musica.f.. · 

Un problema que preséntase · 
a todo dilixente folklorista, a to
do músico «honrado», é a armo:-

, nización -da rMsica popular. E 
eu coido que hai que ter en con
ta un principio que penso incon- ' 
movibre, prá armonización dà 

nas o recolledor e ordenador 
dun material disperso de propie
dade común, 6 que se lle dá no
va forma· enfiándoo nunhá girgu
mentación. 

O material que lle sirve à Val
cteorras vai, dende a cantJga tra.
dici.onal ás vec::~s trasca leada 
pra lle dar un novo sentido: has
ira o contido dunha mesa re
donda encol das centrales nu- / 
cleares. No medio queda o apro
vefta~ento da riqueza' plástica 
das formas parateatrais do noso 
pobo, moi axeitadamente inte-

; gradas., 

O · espectáculo resu ltarite 
deste materia l teafrà l integraría 
tamé.n ó público, que nesta «far
sa» non cumple tan só o papel 
dê receptor da mensaxe, senón 
que se convirte en actor e moi 

· importante, sin o cal o espec
táê::ulo non é concebiblê. Con 

música nacional dun pobo. lste · 
principio 'é a ãrmonía propia do"s. ~ decir que a obra intlúe recollêit1 
i1"1stru'mentas· propios. Porque ~i de fir.m~s por untía mo_ratoria de , 

o perfume al0umiñarite-do ca~- · _ · 
tar do pobo? · 

Pedrell -o musi¡;01og0 cata- . 
· lán, conociao como ben sabe
des en toda a Eiur0¡:>a- pregún
tase a sí mesmo na sua obra «Lf
rica nacionalizada)) cómo é posi
ble que unha nación tan rica co
ma España en cántigas popula
res, non deixara un saio acento, 
i un saio! nun canto enxebre
mente nacional; uri soio acento 
por cativo que fora, dendes do 
punto de vista musical. E Pedrell 
non atopa coa respostâ. E a res
posta é crara, a resposta-á los
tregueante. E que a España non 
é unha nación , senón un feixe 
de nacións. E que a España po
derá sere un Estado, unha aliada 
política, o que queirades; ·pro 
non é unha naci©nalidade. A 
FORMA POlJTICA ESTADO 
NON E NIN PODE SER DETER
MINANTE DE ARTE ALGUNHA 

O carácter princi¡:>al da nosa 
música é o de sere antigua. A 
música antigua clasifícase tendo 
en conta o Invento do chamado 
acorde de 7.ª. ao que chámase, 
tãmén, nota sensibre. lste 
acorde que caracteriza os «mo
dos» modernos ou «tonalidades» 
de «maior» e «menor», é de me
diados do século XVll. A música 
moderna non tén máis ca eses 
dous tonos: ou «modos» pra lles 
chamare ao xeito dos antiguos. 
Pois ben, toda música na que 
non apareza o acorde 7.)a, a 
nota sensibre, é música anti
gua. 

Canción etuatoriana. Jatari. 
Movieplay - Gong (Cóndor) 
17, 1262/9. 

Street legal: Bob Dylan. CBS
S86067 

FESTAS E ROMERIAS 

Dia 22: Romerfa da Magadalena no 
Carballiño (Ourense). 

Dia 24: Romerfa do Santo Cristo de 
Petán na Cañlza (Pontevedra). 

Dia 25: Festa do Santiago en Com
postela. Festexarán tamén ao 
Santiago en Castroverde, Reigosa 
- Lugo - Franza -A Coruña -, 
Vilagarcía de Arousa, etc. 
En Padrón festaxarase ao Santia
guiño do Monte. 

Dia 26: F'estas de Santa Ana en -
Fornelos de Montes (Pontevedra). 

Dia 27: Festa de San Pantaleón na 
parroquia de Garabane en Maside 
(Ourense) 

, _dez anos nà construcêiÓn da 1
1 

• 
é certo ::_e éú coido -que sí-

Central · Nuclear · de- Xove ; ou 1 , 

'que a música esiste máis ben no 
esprit~ h~mar:io, coma principio mesmo unha manifestación .Çle 

tecias os participantes -;.)o espec
armóñico qwe coma principio 

táculo pola vila onde teña_ lúgar · 
- ·melódico, certo será, tamén, xa está dito todo. O qt:Je me pa-

que o pobo que fíxo determina- é b é d rece que a o ra e represen-
dos instrumentos con escadas táción bastante diffcil, por n.on 
determinadas, tiña, no seu es-

decir imposible, nos momentos. ,, 
pritoi un- principio armónico ta- de hoxe .. A non ser, cecais, que'' 
mén específico. A · zanfoñâ e a 
~aità foron creadas, coas suas se prescinda dalgunhas partes, 
esea~as respectivas, porque 0 ce.µs? bastante doada, porque 
pefuo galego tén na sua alma ar- hâi \ uns cantes càdros que xun-

tos teñen consístencia éñ ¡9or si, 
monías que, abertas, ,descom- de$.vence!ladbs do_rést8 . 
postas nas suas notas compo-
nentes, daban isas esqadas. 

XAIME QUlNlANIUA 

O F~rroi·, 1920 
(Publicado na revist~ «NOS~>) 

LIBROS 
«FARSA E ANDROMENA -
DO ANTROIDO» 
DE CAMILO V ALDEORRAS 

Por cert0 que eQ primeira lec
tura ún tén a ímprE:'lajÇm de que a 
partires da mitade da obra_a ela
boración frouxea ,_com1l se- a se-

- gunda metade fose -'teitei moito 
ás presas, con urxe_neia de tem- -
pó. Tampouco o JrimnG .do re
l'R-ate non me parece á altura da 
primeira mitade da obra. 

Unha cousa que hai qtre sa
lientar é o coidado estraordina
riÓ do idioma, moi fermoso e-po-

- pular e cunha sintase coida.dísi
ma. Nestes tempos en que cada -
quen 'tén abondo que rascar, o 
Valdeorras dá unha .verdadeira -
leución de wamática. 

En resume, coido que esta- · 
mos diante dunha obra de tea
tro qu.e,- pesià ·as defeútos que 
sin dúbida terá, é en conxuntc¿ 

· interesantísima e cecais sinale 

ser 
al 
ex¡ 
rip 
R.A 
co 

ro 

Despois dunha rápida lectu
ra, ún chega á c0nelusi0n de 
que esta «Farsa e Andrómena 
do Antroido» trai un v~nto novo 
ó noso teatro. A obra de Camilo 
ValdeÕrras alónxase do teatro 
coma fabulación enventada por 
un autor, sendo agora este ape-

un novo camiño, ou pouco a~ " .. , d~ 
dado, no noso teatro. 

FEIRAS E MERCADOS 

Vernes, 21: Magdalena- e Porto
mouro na CORUÑA; Chantada, 
Frio!, Pedrafita e a capital en LU
GO; Vilardevós en OURENSE e 
Redondela en PONTEVEDRA. 

Sóbado, 22: Arzúa, Pontedeume e 
Ponteceso na CORUÑA; lncio e 
Rábade en LUGO; Avión e Manza
neda en OURENSE ·e Cuntis e 
Guillarei en PONTEVEDRA. 

Domingo, 23: Moeche, Curtis, Car
ballo, Muros e Ordes na CO
RUÑA; Gomeán, Sta. Cruz de Par
ga, Xove, Paradela, Meira e Balei
ra en LUGO; Maside, Verfn, Beariz 
en OURENSE e Dozón, Silleda e 
Codesa en PONTEVEDRA. 

Luns, 24: Sigiieiro, lrixoa, Carnota, 
Oroso e Oleiros na CORUÑA; 
Monforte e Lancara en LUGO; 
Xunqueira de Ambfa e Vilamartfn 
en OURENSE; A Estrada e Puxei
ros en PONTEVEDRA. 

DARIO XOHÁ~ CABANA 

~artes, 25; Abegon~dà, rene, Orti
gueira na CORUNA; Póboa de 
Brollón e a capital en LUGO~ Riba
davia en OURENSE e Caldas de 

. Reis en PONTEVEDRA. 
Mércoles, 26: Bergondo, Bo

queixón, Monfero e Casadoira na 
CORUÑA; Guimarei, Guitiriz, Ri
badeo e Castro en LUGO; O Bolo 
en OURENSE e Caldas de Reis en 
PONTEVEDRA. 

Xoves, 27: A Bailadora, Pino, So
orado, Zás na · CORUÑA; Gyiroga 
e Sarria en LUGO; A Peroxa en 
·OURENSE e Cospedriño en PON
TEVEDRA. 

Pregamos ás Asociacións cultu
rais, asociacións de veclftos, drcu
los ·culturais, etc. nos comunlque11 
a programaclón de actos culturc:il1 
e de todo tipo con quince dias de. 
antelación, co ouxeto de poder' 
dar cumprida información. Moitas 

- gracias. 

dio 
' Et 
op 

º ' 

cer 
tia! 
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ordenador " IA DA PATRIA, 1977. CONTRA .DAS PROHIBICIONS DA ADMINISTRACION ES.PAÑO-
de propie-' A, E A PESARES DA PRESENCIA AMEAZANTE DA POLICIA NA RUA, o NACIONAtlS-

~ lle dé no- o POPUL~R LEVOU ADIANTE"A-MOVILIZACION PREVISTA. 12.000 PATRIOTAS, PRE-
unha argu- j •1Ç>NITORIAMENTE, ~ENUNCIARON UNHA AUTONOMIA PRESENTADA DAQUELA 

:- ,'· ~ f.>i.M FORZAS ESPANOLAS COMO A PANAqA, E CUIA REALIDADE, «CACIQUIL E . 1; o:.ONIAL», ESTA AHI. 
:.1rve a Vai- . 1 

:antiga t ra-
rascaleada ' 
ntido, has-

mesa re-

1trales nu- f' 
~da o apro-
zà plástica 
!is do noso 
1ente inte- { 

resultañte 
1 integraría 
nesta «far
só o pap.el 
axe, sehón 
ctor e moi 
1 ºo espec- 'í 

bible. êon 1 '
1 

e recollêLt1 :; 

ºI.ª!-.?~_ia _dé f · 
·ucc1~n ~a 1 •• 

Xove, o·u.'. 
stación- ,Çle 
>no espec-
teña_ Íúgç¡r . 

ll:le me pa- • 
::! represen- , 
il , por non 

s c¡ue xun
a éñ f¡or si, 
!St0. . 

·imeira lec-
)n de que -a 
ol5ra_a ela
r:la~ se- a se-
feit:á moito 
~1a de tem-
1ñ0 .do re
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iai qrre sa- · r 

straordina-
11oso e-po
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.ver:dadeira 

que esta
Jra de tea
feutos qúe 
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CABANA 

1, Fene, Orti
; Póboa de 
LUGO: Riba-
e Caldas de 
IA 
¡ando, Bo
:asadoira na 
Guitiriz, Ri

JGO; Q Bolo 
1s de Reis en 

·a, Pino, So
ÑA; Guiroga 
I'.. Peroxa en 
iño en PON-

Íclóns cultu-
1tclfto1, drêu
comunlque11 
:tos culturcils 
1ince dias de. 
·o de poder 
1clón. Moitas 

iña estimada ~G>irectora: 

scribo lle nesta folla de papel 
al pra que xa dende a cruz 
exa que o que esta escribe, 
riptar nº 2228 de A NOSA 
RA, nada ten que ver, coido 
co a li·ña política do Sema-

ro síntome na obriga de sair 
s~,de lago Nadal que, nonº 
dâ razón do noso «corrompi
dioma» pra se dar de baixa. 
. Eu respeto esa e tamén ou
opÍniós. PrÓ eu, nado no 41 
o de_ v.erbas, fillo do . si/en-· 

N·U-NCIOS 
E BALD-E 

·eiio 40 anos. boa saúde e mi·· 
, 1,63 cle estatura. Gustaría reci 

cartas de mulleres con vistas 
casa mento. Se pode ser que 
1de11 foto. Casa Santo Caba-
' Navia de Suarna, Lugo. 

esexo te r contacto con pef
ou asociacións amantes. do 

cer cultural da nosa Terra .. 
tiogo Gonzólez. B. 0 ·S. l·g~a
n.0 11 - -4.º A. !barra (Gui-
koa). - ~ 

rxe traballo. Conocementos 
idiom~s : inglés, francés, es

. &\,. galego e italiano; taquigra
ecanografía,.8 anos de espé
ia en secretaría de dirección, 
ionamen.to de télex ordena
e centralita. Apartado 1.031 : 
tiago. Referencia E.S. · 

zo», que digo nun dos poemiñas 
que só pra min escribo) .quero 
.demandar pró único periódico 
galego escrito en galego o de-· 
reito de se equivocar. na nosa 
lingoa. Dende fai anos ando na 
teima de que o importante é que 
o galego se fale («El reino muer-

.... 

CARTAS 
Queridos.amigos de A NOSA 

TERRA: 
Sigo con particular interese 

todas as colaboracións relativas 
á problemética do idioma. ~lén 
da habitual sección de Pilar Gar
cía Negro, magnfficamente leva
da, e das frecuentes cartas de 
leitores e das entrevistas que 
abordan eses temas, lin a «Carta 

to vive todavía», dixo Neruda); e 
que se escriba e que se lea ; do 
xeito que seña , porque o demais 
ha- ir chegando. Tanto me ten lu
sismo ou antilusismo. 

- aberta a Rodrigues lapa» de M. 

Pro eu , que son das terras de 
Miranda, onde dicen A Ponteno
va, nas beir.iñas do Eo . (decimos 
r<camín» por <<camiño», poño por 
caso), eu, digo, pido pré miña ig
norancia o dereito de combatila . 
E pido ainda mais, porque coido 
que o purismo do señor Viciai 
pode co0tar os fios .qa Terra é 
xentiña qúe coma os meus fil~os 
(cinco anos de Dooriñas, catro 
de Antón Xosé e tres de lago) 
nasceron fora do bercio terreiro , 
de nai e pai galegos. E deste xei
to eu, e-quizaves os meus fillos, 
~ mos ser ... moi pouco. 

Remato xa estas liñas que ó 
craror · do ceo castelán foron 
sainc:lo, ben sei que pra. nªda. 
Seguramente dende unhas fon
das diferencias r pólfticas, . eu 
mando un forte saudo dende a 
lingoa, dende o amor á Terra e 
dende a espranza, ~ue. é roseira 
que .todos temos que cuidar. 

Atentamente con ·agarimo 
XOSE ANTON GARCIA 

COTA RELO 
«Jefe del gabinete técnico del '· · 
subsecf'etario del ·Interior» ,, 

Miragaia , a réplica de Darío Xo
hán Cabana, e a contrarréplica a.. 
éste de Monterroso . 

No número 24 vexo tamén 
unha carta dún leitor• de Vigo, 
que anuncia a sua intención de 
non apoi.ar en adiante o sema
nario por causa do idioma em
pregado, que ele quixera mais 
cercaAo ao portugués. Non me 
parece esa unha actitude aceitá~ 
bel. En «Encrucillada» houbo en
tre os suscriptores baixas de na
tureza semellante, pero en sen
tido contrario: porque non · que
rían apoiar, segundo eles, «O co
lonia/ismo /ingii!stico . portu
gués». En ambos ca~os, tal inso- . 
lidar:idade coas poucas publica
cións en galego existentes re- ·· · 
sulta inaeeitébel para calquer ga-

~leguista sincero. Xa coñecedes ãs 
miñas ideias sobre o noso futuro 
lingOísticq: cóntome entre os 
que defenden unha gradual e 
progresiva reirrtegradón ·do no
so idioma escrito -co portugués,
mormente: nô aspecto ortográfi
co. (Por certo, unha rerntegra-
ción .que vaia bastante alén c:lo 
que facemos en «N0va Galizm>, 

CRUCIGRAMA 
DARIO .XOHAN CABANA 
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HORIZONTAIS: 1.- Acalenta, arrola un neno. Colo
ca un cravo. 2.- Vermella. Pós en contra , obxetas. 3.
Somente. Certa filosofia oriental. Artículo. 4. - Botar frol. 
5.- Tonalidade . ¿Onde esté el?. Término de comparan
za. 6.- Ave g·aliñacea. 7.- Touca dos reis. Ao rovés, 
castiguei. 8.- Artículo. Atine , acerte. Nota musical. 9. -
0rganización armada revoluc[ç:>rraria. Pai do pai . Tr-anquili 
dade. 1 O. - Renome. Glestino. 11. - Fábulista grego. 
Que estén sin cocer. 

VERTICAIS: 1. _,_ Outra cousa. Lingua. Contracclón 
«con ese». 2.- Con-os. Contra[Josto~ . 3.- Tratar a vicie 
con xofre. Doce mes-es: 4. - ·Nota: F?i ru ido o vento. Ao 
revés, instrumento -PJ.ano. 5. - Pegaba., ma/lal¡¡a. 6. 
Muller de .edade avan~ada. faldra ;· sai.a. 7 .:::_ ·<rPedra ·no
va». 8. - Batracio. ~f~~~nte do- Miño. Consonantes ~e 
«fero». 9. - Contribúen.' Estaca.'- 1 O. - Pronome. Dese
xado. 11. - Artículo. Unidade. Casa·s nobMiares rurais. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 25: 
HORIZONTAIS : ·1 ~- .. FEITO. 2. - RIDOR. 3.- A. 

AXABA. T. 4.- DRO.U.GO. G_DIDSO. 5 ~_:_ Dl.J . A. O. ON . 
6. - XEOUSE. BRIOSO.· 7. ~ A. R. S:A.R. L. S. 8. - ORE;J 
ILLO. 9.- APRESÀ". 

traordinario conquerimos xun.tar 
e· 110 confiamos a estes feudales 
paisanos tan lúcidos como eran 

· · D: Jesús Cànabal e D. Art1o.1ro 

que é srmplémente -.Q que permi
ten ou aéo.ñsella-n as-cir_c·unstan
cias preseRtes). Pero a iso só 
poderé chegarse m:ediarite ún 
acordo xeral da cult:ura gal€gâ ,_ 
que some_nte _poderé surXir des- ~ 
pois dun- debate- a(llplo e . res- _ 

-ponsábel, no· que se · discotan 
honradamente as diversas-alter
nativas. 

A língua empregada en A 
NOSA TERRA non me parece 
pi'or que a das outras publica
cións galegas; tamén nela se 
adverte o esforzo por conseguir 
un idioma . digno, con puntos 
desde logo discutíbeis; e apesar 

. de inevitébeis erros esporádi
cos, que calquer que coñeza có
mo se ten que sacar á luz unha 
publicación en galego hbxe, 
desculpará fécil mente. 

Somente quería, pois, mani
festarvos o meu apoio sincero
ªº voso labor, CO"'desexo de que 
sigades prestando unha aten
ción preferente . a esta proble
mática do idioma. 

Afectuosamente, -
XOSE-MARTIÑO · 

MONlERO -SANT AUA 

EMIGRANTis .esT AFADOS 

Considero un deber dar a co
nocer á opinión pública esta no
ta: 

Nestes intres atópase en Ga
licia o principal -da xa famosa 
Gestor(a Galicia de Montevi
deo, .onde quedaron enterrados 
os escasos aforros de centos de 
paisanos que cun sacrificio . es-

Costa, dono do m~llor . restau
rant de 'Montevideo, entre ou
tr.o~, que,. apro"'.eitánçjGse dun
has circunstaroicias especi-a~es, 
quedarónsenos con cásique to
do o capital e os intereses, pos
to que espedían documentos sin 
valor legal. 

Esta estafa divulgouna no 
seu día a prensa uruguaia , pro 
non abonda, hai que poñer as 
corrupcións en claro xa que o 
autor destas líneas así se com
prometeu públicamente . 

XOSE PACIOS 

N .R) .- A ((Gestorfa Galicia», 
colateral do «Banco de Galicia )) 
de Montevideo, desenrolaba en
tre as suas actividades negocias 
con ·España e axencias de via
xes. Ademais destas activida
des, a financieira recibfa depósi
tos poios que prometía intere
ses superiores aos legais. Pero 
nin esas . altos intereses paga
ron , nin os depósitos se devol-
veron: cando os depositantes 
tentaban cobrar, ameazábase
lles coas consecuencias legais, 
por reclamar intereses ilegais 
dun capital non declarado. O 
rraffaire», q,ué afecta a centos de 
emigrantes, supera os 200 
millóns de pesos, e Q principal 
implicado, Jesús Canabal, é un 
dos socios e compañeiro do di
rector do periódico fascista «La 
Mañana>>, Baroffio. 
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f' A C1 O A D 1 A N T A D O 

PLAZA DE MAJtIA PITA, 11, BAIX 

Albora 
A " NOSA lERRA", cumprindo un acordo da 11 Asamblea Nazona- -

lista de Compostela, i-obedecendc ordes do Direitorio, do que é orgo 

oficial, oxe festexa chea de ledicia reloucadora, o "DIA. DE GALICIA". 

E ta étata do 25 lle Santi.ago, en todol-os logares do mundo onde la-

t x un peito galego, é data de le 1nbranz ~ da Patria natural que den

de antigo, como agora e sempre. ha ser a única patria verdadeira 

do home. 
Arela a "IRMANDADE", ~t;pallada por. todol-os pobos da nazón de 

Breogán, facer canto sega abranguibre, para que dentro de poucos 

no , o 25 Cle Xulio, non haxa · fogâr --galego, aldean 9u vilego, que 

(Irmandade da Fala) 

Xulio 
Semana 28 

1920- Dcnd·a perda das nosas liber
tades se non tiña falado na língoa 
patria de xeito o.ftcial, até esta data na 
que po:sesionóuse do drrego de co-nce
lla.l ~nl'f'iés Loís Pefi f1 Novo, o primeiro 

. e._iil nazonnlista galeg·o -

d xe d' ster.io·rizar. o ~eu patriotis..;.a ·n9· ,_,D.tA. Bit· GAll°Cl"A"'· '. . -
: 'A Gr fta, ~ capital da Nosa Terra, e~~;~e,r.iza . ·a · uà1~b·-exemppi;;-:; ;,, ilill,,1·-.1í._ lji_~---··•••illllÍllíi'f 

• • ~ . ,, -·.... . ....... . -~~ . • # •.• ,,,,;,," -'~ .- ~~· -:,·:. y·< .. • ,::=:·~ . -~ - . . .... ... '.~ .• .•• .;;_ ••••• --
No ano ·veñ1de1ro;. imdarann-a \odal-as .. c1daftes··_1f.a·IJ('g¡¡."'.-· - . -.._. ... ·:.r.. ·- ~ +~1'1;.~·4•vm~~'i¡·n ·•~•n · 

- " • .. . ........ ~-· ... ........ .... !": ..... _ .. -.~..,.~~... ~~... • 

; ~OmPr'e'.1.ºª'.·· ~orén; n~ ·data x~rdia d'oxe, s8udar11 C!~'!i~ltó· ~jrlo~ -c:r:·N GJ,$© -1 · :) r
re, con· f.rate~no agarimo; a ·.todol os ·q uerictos . irmáns" na·, Grande · ., - , , · · "·"'·: J :t. ·. 

I• -J • 1 • ,. •"' t \ ,¡ t .. '· - • '""_. _. -

Obra, qu'eisí charnáballe Ar:itóliq . Farald()' 'á da redenzón da .Ter~~ .. - ~ ;Pt11-y-: ·_' --e et_ra .; - ~ ~ 
- - ¡ . ' • - .- . ~ - . ' 

asoballada ..... ·Cómprén9s .tamén -óJ·re~n~ãrll~s unha leiñ·hra.nzà ce':'íti~I ~ :f)r.1&; , __ .. _ 
· · --·--' -... - · · .. ' di().t~ acer "D' l P t · '' 

és nazonalidades irmás da lberia; -pbrtUg_al.~ (ibr~~é· Catal~1'-à ·¡.e.l!Skadi' : - s~n · ~:~/ · 
1ª .f_H . -. ·:ª na 

0 

arelo.sas de se ceibaren pra cons·~g\~~p -~ r~~i~e, ~e ~e\I qufr_pN~ -· ri,ó=s· :~ -- _ 1>h} .' . ··- ')~--~ i 11 t~ il 
tamén ,ROSCO CUbizamOS. ... . ·' ~ ,... , e _ . _ : ·- "--. -· . ~ . .- ·- pÍ-a· -~~ti'lHHzé>n ~' , amor :de Dai 
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