O poder obriga ; ·enfrentarse
a

tillos d'e labreio• co• ·1 a_,egos

UNHA E~P.RESA EMIGRANTE·

· TRAX_E DIA NO MAR

·.U$a nova ameazá pra .~eia
é a posi~le desaparición d~ e~presa ~e
electricidade ''Fenosa", que pode· ser
ab~rvida por ~'Unión EI~tlica". Cou. sa que supoñeria a emigración pra Madrid de ·todo o '_"staff" directivo, coa
perda económ~ca 9ue iso podem supoñer, sobre todo prá cidade da Coruña,
onde asen ta; amais dos
de traballo o prexui~io prás pequenas em- .
presas que trab~~ pra ela.

,pastos

e

-

.Dor e tristura atravesaron a Galicia
mariñeira Iiestes días~ Na tarde do tres de
maio: oito pescadores do ·barco Cizúrquil de
Muros.perdían a vida a consec~encia do choque étin mercante iraní. ·-Tres irmáns 2. un pai
e un fillo, e catro veciños mais son: as Ílltimas
vítimas desta> Galicia traballadora: Muros xa ·
coñecía ·estas traxedias: hai 18 anos perdera
outros catro dos seus ftllos nun accidente semellante.
De~de eiquí pedimos fortalez;i prás
familias que viven do mar, e ax1,1da económi. ca que poida mitigar tanta desgracia. O me~
mo tempo que . undlnos dos resp_onsables
medidas de se~ridade m_ais eficaces ptó .tráfico marítimo e prás fat'.nas pesqueiras. .

-

TRAXl=DIA NA TERRA
Dor e tristura na Galicia campeslña,
que veu como nun par. de noites de x-eada .
desaparecían as colleitas· que con tanto mimo estaban cri3.ndo. As perdas foron enormes nos vales do Ulla, do· Limia, no Ribeiro
e en Monterrei. Os l~bregos nece~itan duns
seguros .das colleitas, cos qu~ poidan .facer
frente a estas perdas.
DOl)S AVISOS
o último día de ºmaio remata o tempo prá inscribirse no Estatuto do Leite. E tamén se _hai alguén que aínda non festexou a
nosa fala, neste mes das nasas letras, que se
~rque o domingo 23 á Comarca do Condado en Pontevedra, pra participar no Festival
Resultaría un abuso que, des- · da Poesía. Alí estarán case tódolos nosos
·
pois de destrag~ tantas cousas na nosa ~tas e músicos.
ANO INTERNACIONAL DO ANCIANO
terra, agora lles dea por emigar déixán-

A c<;>usa .ten o seo aquel, porque Fenosa é unha_empresa que ch~
gou a asugalar vales tan-ricaces e vizosós coma o de Castrélo de Miño. Os
ríos galegos, q~e son moi _axeitados
pra produciren<enerxía- eléctrica, fo,.
ron unha das· bases da formación dos
grupps financieiros eléctri~os españois.
Mais concretamente, fomece~n ó gru- _
· po capitalista Barné d~ la Mua, que
foi nomeado po17 Franco conde de
Fenosa.

cfonos, como di o conto, "sed~cidos e
abandonados".
O . Parlamento galego
'
.
xa se opuxo o luns, ·día 11 de malo, a ·
esta singular emigracion, o mesmo
que a cidade da Coruña, que é a que
mais perde neste asunto . .

. Este aru:> cele.b ramos o Ano Internacional dos Ancianos, e este domingo invítasenos a lembrar ós nosos vellos. En España
son mais de 5 millóns de persoas que soben
dos sesenta anos. Este domingo festexamos a
Ascensión, que sempre coincide coa xornada
destinada a promocionar os medios de difusión e prensa. O noso agradecemerito ós
maíores, e o recoñecemento do seu gran papel na nosa sociedade .

A UNION: UN RE.GALO QUE $E CONQUISTA..
Moitas veces
tEV ANXELIO SEGUNDO ~COS(16,1S-20)
os grande$ deste mundo
Xesús díxolle ós seus discípulos:
.divídennos coas súas argalla,das;
Ide polo mundo enteiro, anunciando a Boa
. Nova a toda creación. Quen crea e se bautice,
gústalles vernos enfrentados,
porque saben que estando nós desunido salvárase; quen non crea, condenarase. Os que
crean irán acompañados destes sinais: no meu
nada podemos contra as sútts maldades. nome botarin demonios, falarán linguas novas;
Pero Xesús quérenos unidos.
A vontade de Deus é a Únión.
Moitas veces tamén .
nosoütros mesmos nos dividimos;
sementamos a semente da desunión
na familia, no vecindario,
na párroquia, no pobo.
Gústanos encirrar a uns contra outros,
no canto de mendar o pano rachado
tiramos del
para que·a ~achume se faga mals fonda
Pero Xesús quérenos unidos~
A vontade de Deus é a unión.

A unión é a defensa do débil..
A unión é a a(egría·do aflixido.
. A unión é o acougo dos fortes.·
A unión é a esperanza dos pobres.
A unión é a salvación dos labregos.
~ unión é o futuro do obreiro.
· A uni(Jn é·como unha raía/a .de sol
despois de quince días de au_ga e brétema.
· A unión é como unha choiva fresca
·
despois de dlas e días de sol con xieiro..
Por isa Xesús nos qüere unidos.
Por isa a vontade de Deus é a unión.
A unión é algo difícil.
A unión é coma un-picariño cativo,
fráxil, fresco, dqce,
·
que entre todos temas que mimar e criar.

collerán serpentes coas inans, e se chegan a be-

. her algún veneno, non lles fará mal ningún; im-

poranlle as mans ós enfennos, e ficarán curados.
O Señor, despois de µes falar así, foi elevado
ó ceo, e sentouse .á dereita de Deus. Eles saíron
.a p~edicar por todas partes, contandQ coa colaboración do Señor, que confirmaba a súa palabra cos sinais que os acompañaban.

Pra se unir fan falla todos;
pra se separar t;hega por veces un Só.
·Pra se unir cómpre esquencer moitas veces
os propios gustos, ideas e pareieres.1.
e aéeptar. os dos demaís.

O·gozo da unitm nos mÓmentos.bos
· é un reclamo pra loitar por e/a
-nos momef!_.tOs.malos.·
Pero o que moito culta, !"Dito val. -

Por isd Xesús nos _q_u ~ unidos.
Por iso a vontade tÍB Dlti~ 1 a unión.·
jon~B hai uni6n.. ~lí ilttí D8UI/
A uni6n da xe.nte humi/d1 ·
khe o maís grande qUB temo1,
que no¡ leva a un mundo novo,
· que n~! IP.JÍa 6 mesmo CllO. ·

A Cuota ·Empr
As protestas dos labrego,SP. feitos recentes
. _ · O dia 30.,dé marzo, tnáis de 1000 labregos concentrados
·n,a Poboa ·de Sin. Xuli~ µnpideri que se leve a cabo a subasta· .
duQS be$ embargados a ún veciño porque se negara a pagar reJ?etldament~ a Cuota ~Ihp~~satial da .Segurida4~ Social Agraria.
· O díá 15 de abril mais de 3.000 labregos ·convocados polo smdicató das Comisiós Labregas (CC.LL.) .xúntanse·en SantiagQ pta dar a coiiecer ó Parlamento gaJego· ~ ·ó ·gobemo da
Xunta de Galicia ~ sua disconfoqrudadé éoa Cuota Empresarial.·
.O día 29 de abril, en Lugo, a policía carga\iolentalllente
contra os labregos que tra,taban de.'impedir unha noya subasta
de bes embargados .por non pagar á Cuota. Os labregos arreptixéronse e houbo uns 60 ferido$, entre eles u:ns 20 policías. 0f~ito correu coma un regueiro de pólvora e falouse en todos os
periódicos de. Espafia:-

Un dasc0ntento.· que ven ·de vello
.
.
· Os .feitos ·que ·sinalamos son .as últimas inostras dunha .
protesta que . ~n de ·.vello. Desde 1.970 o de~ontento pola
Cuot,1 Empresarial Agratja ven Il_ledr1J1do asti:a:facerse ·xeral e
públiC().- ' . . . ' ... .
.. .
. ·.
. '
O. comenzo .a protesta sentíase ~as tabernas~ nas colas
pra. pagar ·a c'c>ntribución, nalgúJl artículo do periódico e nas
conversas da x~nte. Peró sobre todo a partir da gran manifestación dos tractores por todas
carreteras .de Galicia, no. ano .
1977, as protestas dos labregos foron máis ousadas e moitos .
deles negárcmse a p-ar. .
. · ·
Moita xente non labtega ten ap(>iado con e.~ritos públicos a xusta reclam~ión do labrego gal.ego. Sindicatos como as.
Sociedades Agrarias e . o Saga denunciaron a sua inxusticia.
Pero foi sobre todo ·o sindicato das Comisiós Labr~gas quen
m'ii leva traballado pra que desapareza un impostó como o da
Cuota que astra -~ mesma Xunta de Galicia ·calificou o .pasado
día 30 de ·abril como ·~discriminatorio e · regresivo'", .é decir:

as

inxultó.
.
,,

'

Como in,8'"aron a Cuota Empresarial

. -

: . ·A stguridade Social Agrar,ia aparece en Espafta por.urna

leido 194~. No comeilzo, pra fmanciala est•bleceron tJn reCl:!go· sobre.a CoQttj.bución Rústica. Pero·visto que uí non recaudaban o ufjcietíte (pois querían que o cani;po pagase·~ sua Se:
'guridade Social, e esta é a prlmeira inXusticia tendo bn canta

a

qUe o campo ingresa rnoito menos que industria ou os setvi) inventaron a- Cuota Emptesaml nas reformas que fiXetón
no . 1~66-e no 1970.
·
·
·

. O gobeJDo pensou: na •
sua cuota e a empresa ademá.il
.que quita un.beneficio. Que
. campo.
..
.
¿A quen chainou o got
os que tiñan ~almente xoinal
todo e> que tiveri. ~ anaCo dt
z.n~ .4 Seguriqade Social c0t1
. ·¿Como botou contas. ~
lnventan~o
"xomadas.teór

u

'
.

·esarial Agraria
l)nha inxusticia contra Galicia; as xornadas.te6ricas"
11

Ca idea de_que canto mais traballo levase unha tena mais
·xoma.leiros empregaría e ina.is beneficios se lle quitaría (e quen
tal pensou ou era· parvo ou castrón) o goberno encargou a uns
técnicos que:calculasen as Xornadas Teóricas que levaría trab llar unha finca dunha hectatea.
.
Pra calcular o traballo tiveron en conta a eras de tena, a
c$1.idade, os tipos de cultivo, a existen~ia de gado, a mecaniza. ción, etc. De resultas dese cálculo Galicia quedou moi perxudi. cada: a :hectarea de terreo en Galicia: daba moíto· mais tra1r>a11ro
(as fincas son mais pequena8, dedícanse a :varios cultivos) q
· en Castel.a ou en Andalucía (onde as fincas ~on meirande ,
·máis chas e teñan menos cultivos ainda que lles rindan tanto
ou mais) e polo tantO debía pagar mais .
. ; Non se preguntaron polo beneficio senon polo traballo, e
sabor de mel filloas, canto · mais escravo andivese un mais e
tocou pagar. Resultou que se a GaliCia lle calcularon 100 Xorna~:las Teóricas pra un prado de regadío de unha hectarea, p
Castela e pra unha finca igual calculáronlle 42 pois traballábase
en menos tempo. Se. a Galicia·lle calcularon prá unha hectarea
de · pradeira -secano 70. Xornadas Te.óricas, pra Castel& cacuiáronlle 7 (si, leton ben; pon_sete). O me8mo. pasa co ~radío~
Actualmente o -precio a pagar por ca.da Xornada Teórica é de
56. pesetas. Boten_ contase ver'n que pola niesma extensión de
terra. a
labrego galego tócaJie pagar mais do dobk que a un
-labregó cutelán. ~n é logo de. extrañar que os labregos proteste_n . Gracias as suas protestas os ~ous últim9S anos rebaix.a. ron un 30 por ceil na Cuota Empresarial ós que tiñan menos de
5 ,000 pesetas de l~do imponiblé pra ~<;mtribueión ~-

un

.o~ ..matar esi vergónza
Po~~e

• •

os·labregos xa pag~ como autónomos e non son
Galicia 3•tefien o-

empresario"s. Só de cada 100 ~pesillos
industria pagan os traballadores a

s cotiza polos·seus obreiros dos q.paguen tamén os _e mp_resari.o s do
betno empresa do ~ampo? Non ·só
l~iros .t raballando pra eles senón á
e terra, aind-. que ~ es~vese· cotiíllÓ autónomo.a Cuota qué Qe.focaba á empresa?
icas''": Irnos falar del~. · · ·

en

breiros.
• ~ .. Porqu os labregos ·gaíegóa ·pagan moito mais que os de _
outros sitios de Esi>afta, send~ qÍte aqu{~ mais ~so o tmba- ·
llo as rentas son ba.txas.
.
·
• • . Porque . as XomadaS Teóri~ calcu1.áronas basand~
clasificación das terras qúe. d't o Cat,astro do · 19()0 que poi
ben que está fei~o a xente.chama con rizón o Catástrofe.
•e· -·&>.rque sigu~n pagando comµ labrad:ío te~ que o fo~
cando ~ fixo o Cataitrofe e agora están a monte, e
t

e

. pagar me.nos.

.

-

.

~

_\ .

· • • Porque debe pagar mais qu~
traballo ten..
··

-

~

mais gana, non quen

O Principiiio no plan~ta .
do home de ·neg·o clos
.

.

Unha vez o Principiño foi a un pian.eta habitado por un home de negocios.
Estaba tan ocupado que nin siquera levantou a cabeza cando chegou o Principiñ.o.
- Bos dias- dixo ó chegar_:. O seu cigarro está' apagado.
- Tres e dous fan cinco. Cinco e .set.e doce. Bos días. Doce e dez, viÍltedous.
Non teño t empo pra encendelo. Vintedous e seis vinteoito. ¡Uf!. Isto suma cincocento s un mill6n seiscentos vintedousm il setecentos trinta e un . .
- ¿Cincocentos un millóns que?.
.
- ¿Eh? ¿Ainda estás ahí? . .C.incocentos un millóns de .... Xa non sei. ¡Teño
tanto traballo ! ¡ Eu son un home s·erio e non me divirto con parvadas!. Dous e cica.. .
· ·
- ¿Cincocentós un millóns de que? -Repitiu o Principiño~.
..
..
O home de negocios ergueu a cabeza. Hai cinc·o enta .e c;atro anos que ·vivo. ei~
quí e somentes me molestaron en tres ocasió·ns ~ A -primeira vez fo.i hai vintedous
an os por culpa dun abellón que caira Deus sabe de onde. A segunda vez foi hai .
once anos e tivo a culp_a a reuma ... E a te rceira vez ¡~ terceira ve~ é esta!. Decía
que era cincocentos millóns. ..
·
.
· .
- ¿Millóns de que?
.
·
O home de negocio~ comptendeu que non había esperanza de que _Q deixara
en paz.
- Millóns de~as cousiñas que ás veces se ven nos ceos.
- ¿Mostas? ~
- · Non, cousiftas que. brillan.
- ¿Abellas?
..
- Non. Unhas cousiñas do·ur.adas que fan sonar ós folgazáns. ·Eu son un home
·serio e non teño tempo pra soñar.
·
·
- ¡Ah! ¿Estrelas?
- Iso é. Estrelas. .
,
- ¿E que fas ti con cincocentos un millóns de estrelas?.
- Nada, téfioas..
.· .
- ¿E pra que che se~ve ter as estrelas?
- Serveme pra ser rico. ·
- ¿E pra qµ·e "che serve s.·e r rico?
- Pra mercar outras estrela·s , se é que se descobre algunha~
- ¿E que fas con elas? -Preguntou o 'P rincipiño.
- Administro as, contó as e volvo a con talas unha e outra vez. ¡E dificil, pero
eü son un home se'rio ! .
..~,.
~
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~JJotei o.d ía -pensando
.e teñ<J.a cacho/a rota,
'matinando nese choio
'. ó que chaman '.'o da cuo.ta ".
-

.

-N on"debera resultar
un asunto estrafalario
'qué debá pagar ben cartos
.quen c,hegue a s.er empresario..
Pero_.sf qt1e me parece ·

:quq hat que beber moito viño

-pra lle chamar unha empre_sa
'. á casa dun camp~siño.
: '¡

.

.

-,
_ Seica a fáf?rica é o alboio_
· máquinas .os. apareilos
;e as obreiros desa empresa
;~91} "!l.'1-l'!r, ftlfc?s e_vell~s'.
.

Se seguimos a este -paso ·
haberá ma,is ·a un fula:no
que lle ocorra,.prás ·aldeas
·poñer un imposto ·urbano.
Empresarió é o mariñeiro,
-xa postos a desb~"ar
cun capital ben gardado ./{},lá no fondo do· mar. ·
Tamén ·serán empresarios
os que. an<Jan mariscando,
e comó o marisco é un "luxo
xa o poderán ir pagando;

.

·señor la,brego, empresario
coida.do, non se despiste,
qué en Madrid~ · de. vez en cando ·
ben saben fq..cer un chiste.

"lrimia" pódese mercar:
• En Santiago: Librería ~' Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería "Biblos". Dr. Fleming.
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