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Palace · todo ·el dia éontroladü
y vigilado por los herzainas que ,
curiosamente, y sin seguir los cánones · de la' clásica fisonomía
vasca, .son de
aspecto nada
llamativo". La Voz de- Galicia.
.3-10-80 .

ALAIMOSTODOSXUNTOS
"En . la parroquia. ; gallega
también estári prese?tes , los
muertos".

un

en

Filgueira Valverde
eharlacoloquio a , Nova Afamblea Na: ·
cional c;!e· Pastoral ~~ Turismo.
El Correo Gallego', 3-~o~so
•

-

Raio parta se sabemos como
pode quedar calvo un po lítico
tan polico orixinal como .o señor_
Garaico~chea: Ao -cabo, a chafallada a~to-nómica : non ¿, da para
ex-premer , tant; .. Q.s ~miolos . Como i}on sexa d~. ca_spa .. .. _ Non
. ·óbstante, o tal l~!!dakari non ten
. un pefo de tontci·. Por isa se ocupa do peiteado, que é o que acredita a un verdadeiro líder. Por
· parte, da crina depende a correlación de .forzas, como ben sabia
~ Sansón · que coa· sua queixada
qe burro marca Parabellurn conseguida, sonadas e peludas vito-· . sexa que han de restaurar a conrias. O que xa é lariientábel é que
fia~za e credibilidade a base de
o Euskadi Buru Bitzar e demáis
Jaca, ampollas, champu e demáis .
asesores capilares do Presidente
recursos que lle transfo:an a co· ·· yasco, non lle sabían facer a raia,
misión de competéncias·, ao sr.
fei to que; allinen ta sérlas dúbidas
Garaicoechea pode, con efeito,
sobr_e a eficácia da ' pefüqueria
caerlle o .pelo.
autónorpa, . e
bón ·s eguro vai
provocar a esixéncia de respon.Desta xeira madrileña do
-sabi-lidades. polos sectores popu- , kndakari o que polo visto dcilares con - miras · a · identificarxou coa boca aberta aos seus
' ·aos . culpábeis: ¿quén o peiteira - observadores da vila e corte, foi
ciruli, caca, ·olé, olá?. ·como non
que os membros da escolta,

.1

.
Non han de· estar., sr. Fil-,
gueira. E o mellar dó nSü é que
non fican quedos. Ab~nda con
ver a actividade febril desenvolta nos cimentenos, en o.c asións:
sinaladas, como é o caso das: ...
consultas eleitorais. xa· se sabe,
que . os difuntiños constituen. no
noso país unha forza el~itoral de · .
primeiro orde, máxime se t ernos
en conta o baixo degrau .de abstención rexistrado neste sector :
votan moitisimos, pese ao handi COIDADO CON DALIDA
G:aip de ter que currar coas pedras
que a xente se empeña en por ll e
"La visitá de Carlos Garaie11riba para poder surtir as me ~
coechea: ...... el lenda~ari cuida
sas.
su perfil mas favorable para su Os partidos que pactaron no
imagen públici y antes .de ser
1Iostal o .Estatuto de AutOnomia
·Presidenté d~l Gobierrio \rase.o ya
non esquecen e_ste feíto. Xa cii:- ·
habia dado ordenes a . sus fotó.· -cu lan marmunos de, qhle se
grafos de que recogiesen su lado
·prepara _u nha tirada de carteis de
derecho, donde no lleva raya y
propaganda a favor do ~i coa
donde se pe~ciben · menos sus·· inconsigna ·,unitária: iAfriba dicipientes entradas: Garaicoechea
funtos! .
y su séquito s~ .a lojan en el hotel

.

'ª

contra toda lóxica, non presenta_ban nengunha p igm~~taciú n
especial na pel, nen tman 05
ol)os oblicuos e nen siquera practicaban a antropofaxia. bs
xornalistas madrileños sospeitarqn, con todo, que se tratáse
d u nha táctica, de camuflaú,· e
se_i.ca algun xa chegou aos bárbaros rascandolle o coiro por se ha_bia unha engañifa cosmétiú.
i i X entes de pouca fé ! ! .
MEEEE ...... .

"Parece probable que UCD
d~jc <le ser en el futuro el único
in tcrlocu tor válido de Alianza
Democrática en España. Y que .
las relaciones de solidaridad fraternal se extiendan · a fuerzas
Naturalmente, al
regionales.
PNV, PG y CDC". La Voz ,
3-10-80.
E de lei que a tal ,alianza
portuguesa, coalición na que
ahondan os carneiros, ande a
percura de ovellas. E tampouco
é de extrañar que nesa andaina, ·
acudan a nosa terra ricaz nesta
-caste de gando. As nosas ovellas
-.1>11 de seu rnansiñas, e moi dadas
. a erguer o rabo e porse a tiro ,
,linda ben non albiscan unhos
cornos cqmpetentes.

uniaa _-prensa galega

'·Participe.
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Citroen:

A REP·RESION 'ACENTUASE
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Cando Citroen comprou as
fabricas · de Chysler Corporation
o problema meirande que tivo
fo i vencer a reticéncia dos obreiros desta empresa que se nega. ban a entregarse en Citroen dado
a represión que reinaba nas suas
cactorias.
O próximo día 28 de outubro
celebraranse as eleccións
sindicais en Citroen Hispánia
S. A. factoría de Vigo , pira cubrir os trinta e sete postos do
comité de empresa, dos que
sete son polo colexio dé técnicos e os outros trinta corresponden ao personal laboral.
Coa exposición do censo
abriuse o periodo electoral e a
represión que ven reinando na
factoria dende mil novecen.ros
setenta e dous acentuase sobremaneira. A empresa tenta por
todolos meios ao seu alcance ,
que son moitos, que a central
feíta pola, mesma patronal, SICT,
saia ganadora. "E senón queredes votar polo SICT, votade poJa
UGT" din os Axentes do Sector.
A empresa xa ten todo amañado a sua maneira, respalda da como está por SICT e UGT.
Na reunión que mantiña a
dirección co comité de empresa
para regular as eleccións, esta fíxo que saíran de dita reunión as
ccntrais
CSG, . -cc.oo.
e
CADKO HKANCO

Insólita votac.:ión na Corpof<Jl.'.ión Municipal do Carballi1io.
A instancias dunha moción Jo
Bloque pedindo a dimisión <lo
í ~ obernador Civil da Coruña
e declarando persona non grata
a Augusto Assia, astiveronsc os
concellais de CD, UCD, PSOE e
un independen te, tri~nfando a ·
moción cos dos Votos favorahcis
<lo' BN-PG e un en contra :

Edita: Promocións Culturais Gal~gas S.A.

Comisrón de Fundadores:.,Acosta Beiras, Xoaquin; Fonte.nla Ro.dríguez, Xosé Lui.s; López Gómez, FelipeSenén; Morales Ouin. tana, Xosé Enrique; Varela García, Cesar. ·
·

1-·
, ·'Enri'cf'ue J;>erez, delegado . do
·1NG_.z(:TG, o control e., moito
fná.is exaustivo,. as manobras aumentan e tantaff institucionali Lar
,
o médo.
Aqueta xente ·que non asu-- ·
me as alternativas da . empresa
·e cambiada p'a ra os turnos pío,_ Tes, ~ sancjónase por éalquc ra
. · cousa. Por desviarse · do itine- .
r~.r~o pesde a enferrr:ieria ao seu ·
posto i un .afiliado · á ING-CTG,
foi sancionado con séis dias, .
ainda · que - a sua preséncia fose
· req_uei'ida poi- un compañeiros;
pero
claro,
escapouse
do
controL
- ---:--<.
_
_
Phtrullas de -Contramaestre·s
teñen: andado borrando as pintada~. ; L.ogo ven o medo, o
medo ;a· perda do pesto de traballo oü aó medo físico ·elementos
máis activos aos que se lles pinchan os coches., reciben chamadas anónimas aménazándoos,
e, ~esmamente'; Son ., con~i. nados : os bares polos sicários
papeletas dentro e tor.a.'
ristas q~e · matab~n aos·- .f!Jl:os, .,- o,a empresa.
Despois des~ post\lra por·
dos obreiros. -·." . ...~
· · o: tingla4o está perfeitamenparte da patr,o nal . co apoió da
te montado' a represión imporUGT, ·o SICT ·apoia en todo- a
VIX 1LANCIA E REPRESION
. ta.da de Frán~ia acentúase eiqu1
empresa, celebrouse unha asamATE EXTREMOS
. polos ·:caracteres de colonización
biea onde se criticaba duramente
· INSOSPEITADOS
naciorjaL Exisren probás .d e toa pohtica da UGT, central que.
. do, -pero o rMinistério de Trabc1.Contrasta a gran difusión , , !lo . ainda non se . quixo ·acen.:ar
responde sacando UJl comunicaque acadoü -este. pámpleto, ~ ao · · a comprobalas . .
do- onde se criticaba duramen.te
mesmo tempo_non.se comprende
a CC.00., con acusacións a perse -esta difusión _I)Ori ·fo( propi- · --.
soas físicas concretas donde
. ALFOÑSO FYRE
éntraba a falsificación . de -fac-.. . ciada po~a empresa, .coa polf tic,a
de con::,n:ol e de xendarmes que
CAl>KO NEC;~c l
turas e outros chanchullos que se
.reinadentro
da factoria ...
di ocurrirori noutro tempo. '
- _
Os xefes de sector saben én
- Tanto .a CSG como a
. o alcalde do ca:f balli1i11 ficada momento é onde se entonING-CTG salváronse deste atacoµ -soio votando notf a mol·iún ·
que, se ,cadrá porque non encon- - ttan.. cada un dos -eleme~to.S que· ·Jo Bloque.
non son do SICT. A p_oli.cia ·
traron nada que dicer. Pero
Qous
traballadores
dos
interna, , os traballadores liberanon ·tardaron moito - ·en srr
asteleiros Barreras ·de Vigo mor·dos; e din .que_ unfra axéncin. de
branco támén da ofensiva, ao
tos. ·Un caeu . "ao valeiro" en
detectives·, completan o control.
da seguinte aparecía na factoria
accic(e~te laboral, que me~eccu
Coas eleccións "eiecéións _,. un ddaloxe en sinal de duelo e
un pampleto, · sen firmar ' daro,
que son -da empresa e . non Jo<;
no que se dicia que ~ 'Galíica
contestación . dos -seúi c~mpatraballadores'', como nos deóa
Ceibe e o ·Bloque eran terr<,>·ñeiros.

.
Despois das folgas de setembro do 72,
.
: a·nieirande,que se acorda en Vigo e na que participaron en solidaridad~--niáis. de qumce mil Qbreii()s
Citroen trasplantou as medidas que tiña impostas na factor.la de Bretañá.
no ÉstadoFrancés de.Galícia.
·Mirou de fomentar a ~iscriminación, paternalismo ou a represión indivÍdual _
entre os traballadores para convertirse nun dos núdeós da ·
aristocrácia obreira en Galícia.
Citroen monto u as suas factofias na nosa nación ·
contando ~aa emigración, coa man de obra a baixo précio, co.s pra~le~as económic9s e coa baixa
conciéncia de dase; -oUando sobre todo as zonas d~primidas
.
nas que se da en máis outo grau Clestas premisas para rechitar aos traballadores.
De portas afora, Citroen aparece como unha empresa modelo,_ .
pero a verdade é moi outra, exerce so.bre os traballadores un ·control abafante,
·
unha represión tan sutil com·o brutal · ·
- ~ ·
Contra cun brazo represivo lexislador que son os Axentes de sector, - ·
un brazo estabilizador-exectivo que son os mandos intermédiós, e u~ brazo ponte
entre a empresa e os trabatladores que é o SICT, antes CDT •.
Logo están os traballadores pagados pola mesma empresa para con.tro_lar aos comp.añeiros-.
Até se di que con ta coa colaboración dunha axéncia de detectives e cunha
_
policia interna
_.- ·
·
Toda e~ represión, rodalas manoJlras para fomentai- a desunión dos obreiros; .
que son feito cotidial)o, agrándanse·considerabelmente mati~es roáis ~larmantes dado a po.s tura .
da UGT c¡ue se -non se pode-dicer.que se álie totálmente coa patronal,
si ~e se inibe dian te dela.

o

ING-CTG, quedándose con UGT ·
e SICT, cos que xa existia un acorde sobre deteminados pon · ·
tos.
As centais sindicais que se
viron abrigadas a abandonar a
reunión, pedían entre · outros
pontos que as papeletas de .
voto estivesen dentro· da cabina, que os mandos de rama non
se acercasen ás mesas para que
asi non houbese coacción de
ningunha clase, que a campa.- ..
ña, que puderan participar na
campaña electoral outras pei:.soas que non fosen as do Comité de· Empresa e que estes
non se tivesen que circunscribir ~ó a campaña as horas
sindicais. Todas estas reiviné:licacións quedaron en auga .
de borrallas, SICT e UGT.aceptaron as normas da empresa,
qu~ . só ,cedeu, ;en que puñeran

~.
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- · r;.is. Ond.e :-s~· ':ve o-.-sa;-n·froil:án ~
O San Froilá~ yai para riba. Asi, en seco. Dic~-r ho:ke das Festas
Maiores dunha ·cidade q~e non perden~ negarlles ó aforisn:1o de que · , >óo· pateo : di cíd(!.de :es~S' dias,
. -~nas casetas en~ que t-0dó o inu nd°c)
"non hai ambiente"~ é en cetto -*tlodo tamén o de que "",'non son o que .
·ci;an";_de segtiro · que a~.s Iectqres non lugues:es .de A_N.OSA TE-R'RA . " · ·s egue a .conÍ~r -q poJbo anque loUes ·vai so·n"a·r a novo, ·ao· que non -lle sone a exó.t_ico .. E é qu~ aintla ~::-- go teña que deíxa~ 6 fígado para . ·
· pagalo, , no :· siµgular ~'Pozo da ..
que ¿San Froilán, en verdade, non· é o que era, ainda que ~ morte
Morte", :·nós : pesfos da · arres~nia ·
da gran feira, e despois da m~stra da maquin~ria agrícola af-e.ctara
de madeira e Jerrq. q'µe' seguen~ a .
fundamental ao seu caracter, e ben hoxe que_unha fes,ta de c1dade
·falar dunha iesisténcia· ·cultural
siga ttaendo milleims e milleiros de persoas, é aoondo que man~fe~te
que, nesta hora de- ·agres.ión fe. vitalidade popular grande, chega para. se un contenta~ que a ·c1dade
_roz dos m0füJpó'lios plasticoviva durante a semana longa unha eufória que ~on fundamental
. alurri.ínicos _x~ abraia. -Seguesc
segue a ser próprfa, segue a ser sana, segue a ser auténtica, porque a
;i · yer o · San Frnilán en que as
festa do San Froilán segue a ser nidiamente unha fosta galega. _
. barracas <S~- • segue,n, pdexahdo
-por ' el nun - nú~ero e ·calidade
E non é -que un · teña: en
adicada n~ dia ·d0 Patrórl ás Ban mentes nengun panexírico da
das Municipa·is, e iso por outra.s ·
".
Comisión de Festas, que , corno
razóns, _perfe.ctamente do domi-,
é· normal e consetu.dinário, puxo
nio públiw que non teñen nada
a .s ua contribución na tarefa
que ver coa consideración á culde ~osmopolitizar (non - pior
trua galegá; :algo · semellante po~
senso) o San Froilán. Caitos
demos dicer en rela'ción coa
e moreas en espectáculos tau Escola de Gaitas de Ortigueira'.
. rinos ( a desenrolar precisaTocante este terna, non está
mente nos dous dias grandes),
en demais dous ou tres exernplos.
Ana Kirn, Manolo Escoba_r (cun
O Dia dos Nenos, deu o '~pasaca'- ...
festival a todo trapo nada menos
Iles" de pola mañá, nada menos ·
que no do domingo das mozas e
que "La tartana" de Madri, e as .
cantantes españoles de postín,
mationteas foron: tamén todas
esa é unha das caras da moeda
de Madri, habendo, como hai,
· . un pobrisimo "festival da can"os -Monicreques" e gustándolle
ción galega" nun dia anónimo e
como lle gustaria ao amigo Louñ ainda máis p'o bre "concurso
quis vir actuar
seu próprio
de teatro galego aficionado '-' con ·
PUEBLO. Pero_ se ve que nenos
sesións en ·centros escolares ·da'
e cultura galega son realidades
p<,.'riféria da cidade, velai o se n
que compre manter arreciadas.
, re~·és . A úniéa celebraoión GtilCon todo, e por. sort.e, o Sa 11
tural galega que foí merecent~ ·
Froilán segue a trascender mbitt)
de trato '_ digno foi a xdrna<la
dos actos da Comisión de Fes-

--

ªº

·Mu.ros:
. SEN ·ACTIVl.DADE MUN1c-1PAL

1

'·

..
este ap(f ~ue habia tempo qu.c · : "a~lá voy Andalucia", e até Únha ·
nc)Ó se notaba tanto. A 'parte
. _ n~0rúaña r:us:de magnjtudes que- ,
da nória, dunhos c-aballito"s
nunca se coneceran en Galícía
remozados e lustroso~
da
'·. tan . enonrie, que rion ·cabia e~
gusto velos, ou dos s.e mpit_e rnos
nengunha das tres avenídas prn'coches elec~icos, apareceu este
paradas · ao efecto e houbo que
. aho un "~pulpo".' que cos· seus
leva1a lonxe. e non pensen qué
brazos non se _sab.e . .a quen
: por iso perdeu clientela.
mareará máis,aos que . viaxan
Vese o San Froilán, ~n sunel, ou aós que mira, que por
ma, nos grupos de gaitas ou gai·momentos parece que lles vai
teiros individuais que ;ie votan a
a·_ éaér todo ' o- tinglado encirua estes dias e levan cando
'des xente a moreas, cun grupo
n1a; un to9_ogán xigante compk- ·'
to de curvas, enbandeirado de
de catro gaitas, acordeón e toda
canta argallada percusionística
verde e branco e:; co rublo de
lou case) o inxénio deste país
ten dado andivemos nl>s a noite
do Patrón ·até as catro da mañá
e vdaiqui precisamente o caráctn
fundamental da no:sa festa.
Cando a troula desaparece da
rua, se algún dia deixan de sair
as gaitas mal asunto.
- E difícil fa lar do San Froilán antes de ter pasado O Domingo de Mozas,. E difícil mesmo recapitular facendo memória o que foi noutros anos con
todo, xa se ve vir. Téndomos
Dia da Patria non nos é dado
poñerlle a nengunha outra · o
titulo de Festa Maior do Pais.
Pero o que si podemos é darlle
ao San Froilán o de Festa
,\1áis Grande do País. E dámosll ().

que

XOSE SANFIZ

-A - F-ESTA MAIS GRANDE DO PAIS

;_

Xa n1í noso número ante- · segundo os entendidos, p·rocede
· ~----Unha -das J -a tas ·das fe-sfi:s \.lo' ~ aüs falcós c .largateiros ... e o que
,
nor dabamos con ta de cal é a
do desguace dun barco ·da Arma.1,
das rap-_a.za_;S ·"-d ecía ' a muiñeira do
postura da UCD nas Corporada fü~pañola e.qu.e, sen consultar
~an Fro_i an en Lugo e ª cbamá- - 1·ngo das Moz-<>s que t /·n
- ·l_u_g.ues Xe_ ScÚs ·!,lod_:r_íguez:_ '_'O que
,
.LJa Dom
cions locais onde ostenta a :prenen coa:- permanente nen - .co
.1
'
-·
· mptlIIl. ento
· derr
:· "' de·
,·· ~~- 't."' - ' fluere_ n~-:ia se~vé".
Pt'o _ás veces as
Pleno, mandoµ pór o sr. Alcalde .,_ · co
·
_n o
ª iro - uo-i
'
sidéncia. O a~untamento de ,Mt1ros ven a ser un de taqtos sítios - <liante ·do edifíciÓ do . Axunta:,_1iingo das festas e _feiras . .ü noporn,biñas poñ_Íaf1Se feras e deixaonde se kva a. caoo dun. xeito
.mento _.é omo ·_ ''Homenaje. a los : rne venlle dencies tempos anterban na faciana dos galafates vilecontundente a posta en ipráctica· ;_'hp,~br~S, 41':1 .niir" ,'tal ,~orno_ reza - ~ gos,. can~~ _nise dia acuq~ar: _a Lugos as qi.ostras das suas uñas, candi política .discriminatÓria
"_hJu·Íl. n:i:fnofito que O .acompaña. ; g? as mo ~a~. das -~a_ff0,9UlaS , da
do hoq'era -unha zoca a que facía
~
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d
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foxir
falcón ."
·
·
mesmo coercitiva sobre · o_ s,
' E os ma~jñeiros de '·'baká:s" ~- sen ~.· - is _ar~a
,
ª
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po.rqu~
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d
d
0 ' Domingo das Mozas era
co_n cellais nacionalistas.
salário . frx_o', sen ..Seg'uridade· ·.~.-. ~1 ocas~on . e aca ª~', º?.~. ª:111Qr; ou
,
d
f
'
d
tamen ata ixa para o xogo ' as
Social,- depend-endo da subasta_-á ·i dª ._d e run_os;;i.rs_~__-Pr. a .1o_ci_r l!n,ad P, re_nlas", - no-. que rapazas e . rapaces
0
· baixa e dos 'Í~téiin~dÍáries, es-- :_.- .- ª nqva,
,
~
pr,ª,
.ve~
_
a
no,.~e
.
ª·
qu~
A aetividade municipa1 no
b
b
arre bolábanse ' -por turno' olas de
.tanse a .preguntar para qtie pode.-.:: ª1'.1_osa an ~s - a~racas - ou teabarro, que había que apañar no
axuntamento .·de . MÚros pódése .
..
" - , -,, A
·
·, ... trinos e -postos de venta das coudi~er .que é nula. A. maiória,
.s-ervir o: can0n - .· orgamzac10n f.·
•
., ·
,
aer; · pois quen nono lograba e
do ·comité Local de Alianza _, .f;5as, mais esti:a-R.as. E tamen, non
deixaba que a · ola se esfachicase
9 'éoncellais de:: UCD, fai e. desfai
b
t d
At, ,
ara falla dec1lo, pra probar o pulaq~- seu antoxo, ; non, adi-tnitin(io ··. ,·' p - ¡
" opu ª!'AaP-so~ _ r0uf_ a 0 ost. de ~ po: que nas grandes ..caldeiras de
no chan, tiña que pagala. Cos car-m0cióps da - oposiCión, J do
agora,
. . Hon . .i-xera
ac o e · .-., . co_b re coc1an
, as pu 1pe1ras
·
.J tos que se x·untaban mercaban '
·
.
ae
Sa-.
BN-PG, 3 do -PSOf: e f in-dep-e hpresencia, nen s1quera nas e1e- "
· -' M f
C b ll'- viño, pulpo ou chourizos e xogo
tións muni·cipais. Mais agora ' r~la.,
on órte, 0
.ª_r a lilO t'
remataba en festa.
dente, nori hai o capíru1o de "ro~
·
R
f
·
d
'
p
'
'
doutros
lugares,
q.ue
nnan
postas
g0s e p-reguntas" n'Os ·¡:,1~Ms, l}oñ
, mla.01 pertoGo e erefn. -um e o - ar- :. ·ria Mosqueira, p.erto d~ Muralla.
Dise xogo hai lembranza no
funcionan · as cominisións, presimento
a1ego ,'' ixeron a . seu ~Ní a·
·d . ,
folklore:
·
,. - . C ~ - , M . .
.
ise . ia, as-mozas a . o1taban .
X ugam'os os dous ás olas
dioas por eles . e as postubis .
propno om1t..e. entras tanto, a ' . _d .
f. d
· -· ,
UCD
eoncede -21 millóns de ~- an arden ata afs,lpqis -~untaban·
e paguei eu a merenda, ·
pqsonali'stas · do · Alcalde son .·
. C
M, d.
" se ,as,. ªmesma e-igresia, p-orqul'
porque, mirando os teus ollos,
. · co,n stan tes.
·· pesetas par?- un · .emro. . e ico e_,~ asi potjia-~ d~fender~e nón
•
• •
· ••
.agochan .as pape 1s azms de ac- :; _1
.d - '
.
e c:.fachei a _ola ~aterra.
-. ,
- -. , .
·
uos mozos -astrev1 os,, ma1s ta~ . como d1xo outro. escultor
D~as cpusa~ chamaro.n f~n
c1on . comumtana. rec 1amando ··"
, d., " -- , - d
·1 "
·,
·
b
·
M
b
~
•
men
os
canos
~
v:
1
a
·,
como
lugues,
no Domingo das Mozas
da;mentalinente a atenci0n' · nos
..e1es. as o ras. a1s o po o non ,
, ch
b
· --, ·
·d ·
·
se deixa -'· embaucar .pÓr .estas -;. Sl'
am~ a ~os -~enontm_gos a
" andaba _Q demo ceibo", e como
p~ados ·meses
verá~ en Mu-t récolas e . airida ·máis se veñen : c1h.dade, que c01dantlo -que :1<;
as mozas eran _tantas e tantos os
- r-o~: o ,ca'Ííón e a orga·ní~ación de
·dos siareiro~ · do Gobernó espa - :, in-.i ns _d a -aléi~a _eran pomlnna.s
~a.l~.ns· que as corttxahan, díxo.se
Al:i anza Popular. O "cañón" un
. , froL-~ qtte c<11an JDUI doado nas uf1as
tamén :" "No Domingo das Mozas
pe~ ¡ucniñ,_o antiaéfe0 -de · 36mni,

ao

so

:do

tén cuidado , ,nena, de que non
che quebren máis que a ola".
A tradición de vira Lugo ni~
te domingo, mantense puxante e .
viva. E non son xa somentes as
mozas do circundo lugués as que
acoden á festa, pois agora chegan
a miles de toda a provincia e dou tras veciñas. Mais xa non hai olas
que escachar, pro sí sitios onde
bailar, onde pasear, festexos pra
ver, "barracas" pra visitar. iAi, e
non ·hai que esquencer tampouco
ise rito de probar o pulpo, rüo
que medra cada ano! Por iso pode decirse que vír ao San Froilán
e non probar nin un r¡i.biño do
pu~po é perder feira e festa.
Ogano, se o tempo non se
torce, O Domingo das Mozas será
un ano máis pra xuntanzas de
mozas e mozos. Quizabes, como
se tén dado o caso muitas veces,
nascerán eiquí amores e amo~íos.
Que poden rematar en matnmo.ños. Ou en xuntoiros doutro xei -
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to . Que sempre a Muralla foi
cómprice de mu itas cousas...
_
Pro iso d~bemos decir i1rn igas fora!
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laboral, pode chegar a
pendefite de celebración do ·xuício para
· o vindeiro 17 de outubro, todo un proceso ao capitalismo colonial.
· Mesmo a Delegación de fraballo den1:1ciou ·aos repÓnsabds da cm-;
,presa por non ter cumplido co~s súas obligaCións sociais ~OJ;netendo
un delito previsto no Código ·i>et;ta,l, ·delito contra lib~rdade ·e ::l seguranza no traballo.
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A conflictividade remontase
a finais do ano 7 8 cando "Vi-.
d_rios de la Florida", empresa
adicada a fabricación de vidro oco, solicitou a Delégación de Traballo, seguindo o relátoiro do
Ministério . Fiscal, a suspensión
das actividades laboraís por un
tempo de dous meses para a
reparación de danos producidos
polo temporal que houbera o 11
de nadal dese mesmo ano. Oeste
xeito, a empresa conseguiu que
ficase paralizado o proceso produtivo até o 28 de febreiro, para
poder facer as reparacións necesárías, e
comprometendose a
completar até o 10 por cento as
retribucións aos traballadores.
A EMPRESA INCUMPLE AS

CONDICIONS
Pasado o plazo sinalado, a
empresa negouse a levar a cabo
o estipulado e asi "lonxe· de dar ·
cumplimento "ªº acordado . -din
na sua cálificación o Ministério
Fiscal- -a · emp,resa dirixida por
José · Manuel . Valyerde Á.lonsp
non fixo- nengunha, senón que ,
pola contra, ordenou parar o forno, ·pechando a empresa e cesando toda actividade laboral,, non
admitindo aos operários traballar
e privahdos en consecuéncia do
ei:nprego a que tiña di:reito". Ma-·
mobra para proceder á venda, en ·
parte,· dos terrenos, en perxuício
dos traballadores que na empresa
prestaban ós seus servícios. Doutra banda, a acusación particular

-

.

,.

considera tamén responsábel ao
presidente do Consello de Administración e persoa que aparece
vendendo os terrenos José
Ramón Fontán González, por
non ter impedido que o director
xerente, ] osé Manuel Valverde,
pechase a factoría, que ao pan:cer recibe 42 millóns apesar
Je que na escritura da compra -.
venda só figuran 13 rnillÓDS de
pesetas de benef ício.
Curiosamente, a venda faise
a Manuel Camba Pousa, veciño
de Vigo que representa a un matrimónio residente en Guatemala, José Vázquez Paradela e Ernília Estévez ·Reigosa, actualmente
xa en Vigo, quen ·compra os te- ·
rrenos libre de carga ·e gravamenes, "ignorando" cando ·se leva
a cabo a venda que neles estaba
ubicada unha factória en pleno
fum)onamento;
A . deferís~ mantén que. non
hai delito algun e-. o responsábel .
civil di que non .está conforme
con que haxa o d~lito <;¡u_e .di á
acusación par~icul~r, - un delito
d.e alzaméntó · qe bens. ·,: ·, ·
: O fiscal pide --a, pena

de·tres

meses. -de arresto maior e ·
250.000 pesetas de multa, -sen
se pronunciar, o que no.n é normal, sobre a responsabilidade civil da empresa para que traballa
como xerente · o procesado
].M. Valverde. Da sua banda, a ·
acusación particular solicita a pena de catro anos e dous meses· de .
presídio m~nor e que se inde~i-

ce cando m<;nos aos tr~haUaao
res nas cuantías fixadas pola :\\axistratura de Traballo' eri se1:n.én cia,s .p or . valor de . 137:.s 34._489_
pts, relativas a sa,lários impaga·
dos por Vidrios de la Florida"._ .
a Audiéncia de Pomevedra
mantén o procesamento -exclu ..
sivamente de ] . M.. Valverde _·e
non ccmtra José Ramón Fontán.
por entender que o seu procesa mento non foi pedido en .f orma
ao ser solicitado no tr~mite de .
ca-lif icación. Diante d istQ, .· e .
comité de emp.r esa da f:lbricá.
· através do d~legado ·da IN~ · ·
Agustín Malvido, plantexa;. \mh:,I
. ,q uerella cri~inal- ante
xu_zga~ :.
do de Vigo ~por c_o misión dos
delitos contra a lib~rdade-á segu '
r~nza .no •tráballo _e de aizam~to

·os

o.

ae

be_n s,- promov.e ndo . tamén
u·nha ·conciliación· ' pre\rfa para .
't).ue ·os, compr:3.dor~s de_volv~n os _
terrenos. aos· .ttaballadote.s,. cons-. tiruüios. en ...coope(atjvas para. -.
-manter unha c.o ntinuación do "
-traballo . cunha - nova . empresa
c:.hamada ~'Vidrios de .Galiza".
Agora fica tqdo pendente
da Audiéncia ·de P.ont_e vedra nun.
· proceso · compl"exo e dif~cil; que
pode presentarse porén co~o to.do un 'proceso ao c_apitalismo no
· noso páís, no .que os traballadores unh.a vez máis so'n o.s perxudicados .e · agardan que se faga
xustícia, ainda que saben que
· nunca terán a reparación neet.:. sária: polos perxuícios reais sofridos.

-

J

-

'.

•

:•

~

-

•

•

•

'

-·

·. A·~isita do ministro do lnte;ior a Gal ícia fainos,
novaménte,-considerar ,úntia· ~ér.le de custiÓns m'oi--signi.fiéátivas . et1 11 .matéri;:r de política · repr~siva..· _ Eñ
prime.iro . lugar, · .e stá .ó · feito da' frecuénci.a :co'i;i gue ·
algtms -gal egos pertenece11tes. á - pequ~na-bur.guesia esf>añolizada ou á' burguesja interm~diária ocupan estes
cargos· na Administracróo .do Estado (Camilo Alonso . ·
Vega, Fraga lribarne, etc .. ::), en aberfo éootrcfste epa
praéticárriente nula preséncia no Ministério de Facenda, Economía ou lndústria. Non 'é mais que a proba
.. e_locuente élos camiños abertos aos despabílados galegas, dispostos a promocior:iarse a calquer~ _précio, nas
altas esferas da Administración do Estado. Situación
que se asemella a dóutros meitos Estados con nacións ·
asoballadas no seu seo (Fráncia, lnglaterra,etc.) ·

. . .

·PRC)C:ESO
AO CAPITALISMO?
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En segundo ·. lugar, abraia que o Sr. Ministro da Gobernación veña ~ a Gal ícia a fa lar de· que o -terróris.mo está co-ntroládo ao tempo que se afÍr.ma que Ós
atentados que destruien alguns veículos de Citroen na .
zo na do porto vigués son'· consecuéncia .das ú !timas operació ns poi iciais. Con tradición _pintoresca que, sen
·dúbiQa algunha, quere d·icer .qué o apárató policial do
Estado español e os seus ·servíclos de seguridade son
os que, en última instáncia, manexan ao seu· capricho
este tipo de incidéncias terroristas. Porque. non de ixa
de ser unha inmoralidade ·falar de terrorismo no noso
país cando o único ·que se amosa é un grupúsculo do
que só se poden aducir intencións armadas e non real ida des prácti-cas. Porque resu Ita dabondo sospe·i toso
que os atentádos contr~ Citroen se produzan nunha
situación prévia ás eleccións sindicais nunha empresa
al·tamente represiva que canta mesmamente cun sindicato · erguido e movido abertamen-te pola patronal a
nivel de_empresa, adema is dos servícios da UGT. Por-.
-que o Sr. Ministro mixtura todas as suas considera._
cións . "1errorisl:as'.' con .d.edaracións· sobre _d o p·ro.ce·so autonóm.ico, o EsJatuto. ~oas preparativos para a
celebración · do Refer6n,dum . . ·Nunha palabra, faise
~ un.h~ .. si en il i tu de Gal·í cfa -t:uska'.8 i, en· todos os rnéios
de _co;munitación, partindo das declaracións· do
Ministério do Interior, ·co único ·obxetivo .d·e amedoñar --á poboación galega· cun fenó.,..meno que lle queda
moi ionxe, · para que lexitimé, . co .seu voto afirmativ6, .·9 -º~~ración ~statLJ.to -de Autonomjá. Estátu_to · qwe ·
.con.ta · coa oposición J eal e form-al do nacionalismo,
·un dos centros fa_v9_r_itos . ~fos ataques ' e da manipulaión do · Goberno j'.lo ES'f $do esp~ñol en ac_ordq :co'n
odas , as forzas ar:-iti-m;ilegas .do consenso. ·A . ampfa
peración ·polic-ial a ampla "eficácia'' do Mi_nistério
rlo Interior n.on está. máis· 'que _destinada a servir' de
·~ oartáda poi Ltica, · de chantaxe e dé . presión " sobre
111ha tonc.iéncia popul'ar ·á que, doutra maneira, .é "
{ li f ícil enga,iolar cos p· roxecto~ do Po~er.

PORTUGA~,.OUTRA PROBA
As elecGións -portugue.sas -n-on son -máis que ou tra
prÓba da -.manipulaCión- sicolóxica da opinión popufar
recurrindo aós prexu ícios, a fenómenos que non se
poderi comprobar, ~-ª · unha forte ·presión· e axuda desde o ·exterior para· intimidar ao país. A influén.cia ex -_
er:n9 na poi ítica portug'uesa, no periodo electoral, foi
. a-n -descaráda q~e polos ceos de Porto e Lisboa car:ni-i1aba ün zapelin con b.a ndeira ·sueea, incitando a votar
F RS- .(Partido Socialista), tan insinuante qúe a UCD
-( Adolfo Suárez) e o PSO.E (Felipe Gonzale~) corifri.- buiron coa sua ·imaxe e os -seus cartas e téc'rJicas, _o ri·x inais o_u ·de prestado, dando a · ~.ara por outros, a int entar reproducir a vida poi ítica ·español con base
nun bipartidismo_ tGlerábel, ~tan cínica que os USA
apoiaban publicame.nte o . candidato Soares e priva-..
· damente tamén ao Gobemo AD, como explícitamente o faci_a o Goberno 1nglés e a Oemocrácia .Cristiana
. alem~na·, --en xusta compensa-ción '.'democrática" aos·
apoios social-demócratas a.o P.S Pürtugués. Pero resu-.1ta que todo isto estivo ainda . enriba aduoiado por
. unha campaña anticomunista, entusiasta e -irracional
non só desde a déreita r-eacionária da AD senón- desde
a esquer~fa _,.,europea e moderada" do P·s. Polónia
Afganistán eran motivo de xustificacións anti-c'omunistas que realmente fan chorar nun país· ocddental
c..¡ u e,.como tantos outros, con ta con m i l leiros de -parados e emigrantes con salários de fame e co terror cotida no, por motivos de · pura suQsisténcia, de 'amplas
.::apas populares ... ...... .. •
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VERQUIDOS CONTAMINANTES
SO RIO DEZA

Hai varios anos a principal contam~ación ~o rio Dez vma
.noti.vada polos refugallos minera.is das minas de wolframio de
Fontao e Carboeiro. Todos nos lembramos da cor teixa que levaban as augas do rio. Hoxe, trás o pec~e das minas, a contami~a
ción e doutro tipo, máis variada, pero non menos dañina.
A cooperativa "Hoxe" que
agrupa aos gandeiros máis fork
das comarcas de Dd:a ·e Trasdeza, ten instalada unha fábrica de

lNG-C-TG,
UN, PASO ADIA:N TE
"l~s ta unificación que se da '°e11tl'e u 11 ·e e a CTG é máis que

queixos na parróquia de Prado
( Lalin), a poucos metros do . rio
Deza, ao que verque directame1irc os seus contaminantes (áciIu-.. . sueros, etc.). Esta fábrica xa
-" 1 multad~ polo TCONA
no

1t11

pri111eiro ·paso ... tentos q11e chegar a· un acordo con todas aquelos fo¡;_
:.as que recoilécé11 o sindicalismo anti.m onopolista e antiwlo11ial, o
· ú11i¿·o s_indicalismn que se pode construir e_n Ga!z'cia, o único que se
pode enfrentar con probabilidades de éxito, e o éxito significa wmii1ar na liberación da nasa clase".... decia Garcia Montes, riovo Segretário Xeral da ING-CTG no acto en que as duas centrais firmaron
o acordo. de fusión.
·
O venres dia tres de mitubro podese considerar como unha d~ta
histórica para Galícia. As 18,50 horas Francisco Garcia Montes da
lntersindical Nacional Galega (ING) e ~- Lois Muruzabal da Confederación de '{raballadores Galegos firníab_an <liante de case seiscentos
delegados das· duas centrais, reunidos no ~iosco Alfonso da Coruña,
o documento de fusión de ambas centtais. O nom~ da nova central
namentras non se .celebre o congreso, previsto para fins do verán do
ano próximo, sera o da ING-CTG.- Así aparecerá en todos os papeis
e en todos os locais.
.
·
l·. :-.(.1 .! li '>illll trastoca a corre·unificación. Defenderonse, _por.,
lación .tfc forzas sindicais _en
parte dos delegados, .as t:i;es posturas, lJnjficación, abstención ,'
Galícia e bota pp~o ar as previe confta.-: da . unificación.. Celesións do Goberno español e o 1ntento por parte diste de apartar
brada a '"votación deu o seguinda dinamica social, _política e , te resultado: 15 3 si~s, - 6 no es
e 3 abstencións. Logó tivo lugar
institucional
a todas as centrais
'
que non sexan USO, UGT,
a eleición . dos· -membros para
CC.00, por este orden, mais
. o segretariado da nova central.
ELA-STV en Euskadi.
Pola tarde tivo lugar o actó
Se miramos os datos do
de unificación no Kiosko AlfonIMAC para ver o peso que ten
·so coa asisténcia de todos os deesta nova central, resulta que
legados. Presentou o· acto Xan
hoxe ocupa o primefro lugar,
Carballo que recalco u: "ésta é .
canto a delegados sindicais, nas
unha data histórica, a primeira
eleicións que se están -celebranunificación q~e ten - lugar en
do, as primeiras desde a aprobaGalz'cia e un . paso. adiante cara
ción · do Estatut:o do Traballaun/Ja central única galega", verdor.
_ba_s que. - fqro}1 .. r:u.bjcados con.
co·a firma do . documento
aplausos e berros da ING-CTG.
de fusion por parte de F. Garcia
Logo tivo lugar a firma do docuMontes e . X . Lois Muruzapal remento program~tico e ·organizamataba o proceso dé unificación
~· ..
- tivo.
eritre a ING e a CTG empezado
Dos prinCípios program~ti
meses antes. · P.ola .mañán. a ING
celebrou · nos focais do Kiosko . cos suliñamos que a nova central
Alfonso unha asamblea . extra<,>r- · se define co~Ó anticapitalista,
antimonopolistas e anticoloniadinária donde se disctuíu o doclilista. No tocanté ao programa or~ento político e o .organizativo
·verbo de fusibn ten do lugar a
ganizativo hai que destacar que o
votación conseguinte cun resulsegretariado n~cional será eleito
tado de 402 votos a fayor, 6
no congreso e até a sua celebraabstencións e 1 voto en contra,
ción estará composto por catro
ainda que - non da fusión senón . membros da CTG (Muruzabal,
.·da maneira ·de levála a cabo. EMartinez, Burgos e Freire) e sete
lexironse, ademais os rn.embros
membros por parte da ING ~San- .
·que lle correspondia . para o sechez Ribero, X. Manoel Diaz,
cr<:!tariado da ING-CTG. Po1a
Sexús Seixo, X. Lois Rios, M.
's ua banda a CTG celebrou nos
i\kra, Fernando ~ Acuña xunta:locais da AISS o seu Congreso
mente co que será o segretário
· extraordinário que tiña como
Xeral da nova central e que antee mco punto do dia o J..t
riormente ocupaba o . mesmo
• .
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mento de Lalin - término muni cipal no que está instalada a fábricaL parece que nen se querc
enterar do problema.
A contaminación do rio pola fábrica de ·queixos hai que en:
gadir a producida por outros pc4uenos establecimentos indu striais como aserradeiros, cantcir,1.., , ·te., e pola irrespon sahili.!a" ,h
i11iros granxL·irn' , ut· u 1
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Conta a ING-CTG con trint:1
e tres locais (11 en PonteveJra .

11 na Coruña, 6 en Lugo· e 4 en .
acercandose aos setenta · mil afiliados (máis de
catorce mil· procedentes da CTC
e casi cincuenta e cinco mil procedentes da ING).
Coa unióp ING-CTG os
princípios· e a práctica do sindicalismo anticapitalista, anticolopialista · e antimonopolista saen
fortalecidos tacticamente cara o
obxectivo estratéxico da cons·trución da Central que esixe todos os esforzos, e por iso a nova
central .está · aberta a todas as
negóciacións · ~ contactos con
todos os sindicatos ·q ue poidan
favorecer esta alternativa sindical. . Neste sentido invitouse a
CSG, ao . SGTH, SGS, SGT e
SMMP a este acto de unificación,
.asistindo só o presidente do· Sindicato de Transportes ' X. Vázquez, ainda que corno nos tacia
constar Muruzabal ao rematar
o acto "nós· estivemos presentes
no recente . congreso da ese,
esperando toda a noite a que re. mataran".

tu
to

m

A nova central recoñece aos
sindicatos xa formados coino a
l]TCG, SGTM, UTS, STAG e
Sindicato Cie Telecomunicacións
alentando a creación de outro.;
novos sempre cando as cond.icións e a estratéxia o esixan.

Oun~nse)

gt

ce

cargo na ING. Franeisco . García
J\~ontes) .

tl
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do

xa
se
ra~

sentada polos pescadores, que a
:icusaban de ser a causante da
morte de centos de peixes apa-_
•Tcidos aguas a baixo dela. Pero,
c> .to non foi obstáculo para que
scguira a botar até hoxe os seus
perigosos verquidaos, dun xeito
tan visíbel para todos - corren
pala cuneta da estrada vella
da ponte Taboada até .o rio c producindo un cheiro tan abafante, q~e nos fai' -pensar na
seguridade con que actuan os
séus executivos.
Novamentc fq_i p1ultada a
Co'operativa polo)CONA, mais a
sua _c uantía é tal! irrisória qu<-'
prefiren pagar estas multas que
instalar unha planta de_p uradora.
O alcalde <le Silleda -axunta m<mto ao . que lle afecta
direetamente o pr.0blema, por
chegar os límites municipajs até
o rio contesta qué "la mencionada Cooperativa está tramitada
<:xpediente para la correción de
las deficiencias que Vds. memcionan (os verquidos contf).minantes'') y que afectan a.l ri.o De~
za". Isto respondian . a ·comezos ·
deste ano; van alá máis de, sete
meses, e os produtos contaminantes condnuan a sair polo
m~smo sítio, da mesma forma
e c·oa mesma ou máis intensida de. Por o-utra banda, o axunta-·

ran galiñas e porcos mortos ao
mesmo. Téñenos contado o caso
dµnha persoa que, estando buceando no rio Deza, no punto
coñecido como "o pozo da ponte Taboada", chocou coa cabda · ·
contra un porco morto que estaba no fondo dorio.
Tanto . lles interesa a defen sa eco lóxica aos concellais de
Sillcda que, cando nun dos últimos Plenos do Axuntamento se
Jiscutil.\ 9~ qué punto do rio
Deza -q'e sde O Marc;o ou. d~s~e
a Ponte-: se debía tomar a auga
para a ampliación da traída da vila de Silleda, ún deles dix.o que
conviña facei;- a toma no Marco
i1orque "asi · se evita la fábrica
Je ques,os_ p~ la Coo~era~~va"
-é dicer a sua contaminac1one a ning~n 'se lle ocurr_e,u fa~~r
do problema ·aa destruc1on · b10lóxica do ~io . Ao alcalde -da
UCDnon se lle pode pedir
moito, xa que é parte interesada no asunto -sócio · da Cooperativa e ex-presidente da mesma-, polo .que non .hai ~oitas
portas ás que chamar, e e que
moitos son os que teñen competéncias neste · asunto ~axun
tam~ntos · de Lalin e S1lleda,
ICONA, Sanidade, Comisária
de Augas, etc), mais poucos
os que. compiten. . ~ ..;.
'""l .• _...__
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. , ·vai .'\'.ªpara .quinc;é. ~nos que Coust,antinP, ·G~rci¡i

·(· gariara a éádeira dé :~il~JloXia Románi<;~ na Universidade·de ~fi:ntiago.

_
Fundador do Instituto da Língua Galega, - ·
.
°COOSÍ·dera qué a SUa laboura en prof do -flOSO idiÓma non COJÍta ·CO apoió de.nengun.ha entidade
,no que a · prestacións ~económicas se refire, eomo non sexa a axuda ·da·. Fu·ndación · Barrié de La Maza. Nacido en Oviedo¡ preparou. <:> seui doctor~.o ·,C-ort. Lapcsá'c. Damaso Alonso.. . - :_ . ·. _
·).
Considera qué de cata a· sl'.) lernion.a r .11robl-emas -c'o'S que-hoxe' se~at.o.pa'. o.·nos<ddio.m~
hai qu'e "facer unha gran prnpa:ganda da: lín·gu-a e·remar·c ar que o problema non-_ é t:anto da xcnte ~
que ten °unha 'educaciÓn'-univer.sitária ·como· da· xerrte que ten meno~ edu.eación":
"'-"" ·
Pers~a de respostas ~ch certa maneira ambigüas, cree que a soluciónvirá dada tla meoida en que ·se conciéncie-á xcntc de que
"podemos andar ·polo mundo c<>- galego igoal ·que co _castelan ".·
"Non coñezo os 'casos contlitivos que se t:stán á dar por impartir o ensinó en galego ,
-penso que son casos aillados". '
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CONSTANTINO 'GARCIA
11

1i'áre

¿Cal é a siruac1on do lnsda Lingoa Galega do que
vostede foi un dos fundadores?.
tuto

()-

n-1c1st: I -

lati-

Nós non ternos case nengu nha axuda económica. O Instituto vive do esforzo personal de
roda a xen te que estamos na
Universidade traballando e que
colaboramos gratuitamente. Non
ten máis presuposto económico
que as 600.000 pesetas que
concede a Fundación Barrié de
La Maza. ¿Por qué hai dous mil
millóns de pesetas para ensinar
catalán e non para ensinar galega? ....
E, xa que logo, ¿como ve a
evolución do galego socialmente? e mesmo na Universidade?.

ªº

.so
>U-

Cando eu cheguei aqui apenas se falaba o galego na Universidade . Coido que foi aló polo
ano 69 cando se empezou a traballar políticamente a favor
do galega, pero na Universidade ·
xa habia cadeira de galego e xa
se explicaban algunhas asignaturas en galego. Socialmente, no s
últimos oito anos foi cando co mezou o avance do galego, a burguesia comezou a falar outra vez
o galego.
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¿Qué opina da posibilidade
dun status bilingüe para o noso
país de cara a solucionar os
problemas do galego.?.
Xa nos anos 7 3-74 comezáronse a dar clases de galego na s
escolas e algunhos Institutos, e
mesmo en galega. Pero coido
non acabou de impoñerse de
xeito definitivo polo que se
estipula no Decr to de Bilingüismo. O problema non é· tan
sinxelo. Creo que o problema
é de tipo social. Hai que facer
unha gran propaganda do galego
· e remarcar que o problema
non é tanto da xente que ten
unha edtlcación universitária
ou máis elevada como da xen te
que ten menos educación. Gran
propaganda para que a xente
comprenda que se pode facer
unha cultura, unha ciéncia en
galego
iso ·para a xente que
non ten unha educación é moi
di~icil de entendelo, porque
ate agora só vivía o galego -na
casa pero necesitaba unha segunda língua, o castelán, pira facer
unha escalada social. A xen te ·
ten que _saber que o galego é
unha língua de cultura como
todas as demais. Mentres · isto
non sexa asi... est~mos perdidos. De cer'to o Decreto de

e

Ef •.i IH·

Hai que facer propaganda da lingua 11

Biling.üismo non vai .solucio
nar ·
o - problema, pero na
medida en que eu son pusibilista coido que se se consigueu o Decreto logo chegaranse a alcanzar máis cousas.
Eu non creo na aplicación das
leises, pero sí que é unha
custión de tempo.

. V pstede asiste a moicos
Congresos 1
sobre
- língua~ ·
u¡irimidas ¿qd . é a situaci1'~n
·tiesas Iínguas en Europa e cal é a
pt>stura dos Estados?.

Dos que poderiamos chama'r
nguas oprimidas son as· su í 1.as
·" que teñen máis ventaxas ofi. ·ia is. Eu teño cartas eiqui de
ranceses ' que es tán _moi contentos da sorte que ternos en Espa11a os cataláns ou galegas agora
con respecto as línguas oprimidas que hai en Francia. Ali nalgunhas partes teñen a oportu-·
nidade de ser ensinadas, pero,
como dicia antes, se detrais non
hai movimentos políticos que as:
sosteñan un pouco o f:stado
central manten sernpre l,mha
espécie de reserva: Pero aqui
o feito é
as nacionali;Lides van facer que teñan a
1íngua de seu.
1

1Qué opina dos casos conflitivos que se están a dar por impartir o en sino en gal ego?.
Son casos que eu non coñezo, pero eu non ~omprendo que
ninguén poda ser reprimido por _
ensinar en galego. Por -s orte non
é asi en toda Galí cia, son casos
aillados. Hai que convencer ao
país de que é_ preciso ensi n;ir
en galego, de que podemos andar
polo mundo co galego como podemos andar co castelán ou con
outros idiomas. Ternos, como
xa <licia antes, que facer propaganda dabonda e poñer os
meios de comunicación con
máis
páxinas en galego , con
mais hora de televexo en ga lcgu ... en bo galego.

que ....

O profesor Carballo Calero.
\'aise retirar, ¿cal coida vostcdc
lJllC seria a millor maneira para
ocupar a sua ~~deira : oposició·n
lihre, . concurso de méritos ou
hc.n dái:idolla a algun cadeirácfe¡;\" dalgunha asigntura afín.?.

Determinados sectores opinan que os pais están dirixidos
para moverse en contra do uso
do nacionalismo e .para intentar
de frenar o nacionalismo .....

morte d.1

O
"informe Dramático"
de Alonso Montero que <licia
que senón se · facia: caso do
galego que poderia morrer. ..
ninguen pode facer profecías
nas cuestións da. língua. ,\
linguas dependen da voni:aJe
da xente · que as fala, é indu dabel que unha l ín.g ua pode
morrer. Moita xente no mundo
está comprometida - coas li r
goas minoritárias e neste se·n:-• •
o galego non é unha língu ,,
minoritária como cree a xentc.:
Se un pobo está. dispost11
a .censervar a líng:uá a conserva. ·

Non pode haber nunca, chamese nacionalismo, autonomismo, rexionalismo, porque para
min como linguista todas as palabras son igoales, depende do que
cada un queira significar con. elas, se non· está a lingua por debaixo, xa que
normalmente
identificase
a
nacionalidade
coa lingua. Eu non sigo moito
a política local.. . pero frenar
o uso da língua seria frenar
o nacionalismo tamén. ·
A
vo.ste.de, , comprometido na normativización 'do galego, ¿qué lle parecen as diversas -solucións que· se apuntan
neste campo?.

catan, esta _xente que non pOlkmos considerar antigalegu is tas
pero si agaleguistas,' que esta 11
facendo propaganda continua!llL'nte ·do galego. Ademais, . a
xenrc· non está tan -lonxe do
- ~ak¡¿ · ' l' 11n h1 '>L' ¡wnsa .

XOSF FI:\ .\' 1 CORRAL

Desde uri punto · .de vis t.1
operativo, científico, ¿que lk
p_arece o concepto de língua ma terna para u.n país como •,
noso?.

Eu levo aqui . loitando · moitos anos e .coido que facer declaracións na rádio, televexo
e na prensa . en galego dan a
entender unhos pro.cesas continuos. Antes somente se escoitaba o galego no mercado
ou nalgun bar, pero hoxe
podes escoitalo en to:das partes ... .. .
· ¿Qué opina das teses que
· houbo no noso país sobre a

1í~gua?,

lsto está nos reglamentos da
L'ni\·crsidade. Ademais ternos
J c14s cadeiras de galega, O procedirnento é que toda cadeira candt1 quede vacante pase ao
concurso de tr~sladó. Doufra
b a·nda, . eu non o sei se vai 'vir
alguén a cadeira de galego. Son
lci!'es que están a!.

-

Non é língua materna ', l
língua de entorno. Neste 1111 i
m ·nto a língua -materna é 11
galego. Aqui moitos galegu~
dos que din que n0!i. saben fah r
galego falan castelán cunha con '
trucción un tanto ·por cento cl1
vado ~galaica, con léxico gakg·
e cunha· entonación galega, fill1 "' ·
de país non galegas. A nosa l 1 ngua está tán metida no castelán
falado en Galícia que non se.de -
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resumes·
_Unba interesante colecCión
de. fotografías' e dalgun per iódic9
.locai '<la épocá,' foi . dada a c;oñc · · , ·
·_ce~, duran te ~s festas do San - Ci- .
brao. na. eira de Flores, ho.xe pra- ·
za do Cruceiró, .no Carballiño .
Por primeira vez puidemo.s
ver p.erto de duascentas imaxens ~
que. :refle~ab~~ : o · contraste : do
CarbaHiño vello · e novo, intercalándoas' co'a ·P~·esen~i'á dagudas
homes e grupos,: ain'da .h.oxe Iembrados. Satisfixo· a mesma pola
sua orixinafidad~ e po'lo que sif(.- nificab~ · «ié. ~sfo.rzo para sensibj - · ~ liza;r a· nosa xerite, na: defensa .do .
pouco· que ainda queda ~ da nosa

O esfarame.nto·. especulátivO/ anti-social e "cosmopolita" das vilas galegas fixo·
Ef·.SéU:

agosto . ña .últ!.rrta . decijda., es·farela.m ento do contorno .e ta.mén de funciona- .
u.rbe. o Carballiííp serve h.oxe de e,xempló.

· 1idade' cfünha

r---.--.-----:--...·-:---"---------:-:---''' -...- -------:~---::---~~~-___:--:~~----

D< lS PRESOS GALEGOS .

A d'etención · de ü> ·persoas
a raíz da operac·ión. poÜcia l i'ní-.
ciada no noso país a prirrieiros
de setembro . e o seu posterior
traslado a Carabanchel (J\'.1.adrid)
ainda sen auto de procesamento
foi a orixe da formaCión du~
"Comit¿ de Solida.ridade . co's _ pr~ 
sos políticos galegos,." ,c:o gallo
de .prompver unba can:rpafra
pola Liberdade , de Expresión, ·
a derogación · 'el.o Decreto · LeiAntiterrorista :e · rnái~ ;:¡. Amnistiq.. Ne's te senso, portavoees do
Comité devandito informaron
·en' roda · de prensa di'.) envio
de telegramas ""a diversos ·organismos ofióais· e . ·parlameni:ários .no que;· ademá~s : de manifestar a sua repulsa p,olas detencións, denuncian irregularidades e malos tratos ao amparo da Lei anti-terrorista esi' xindo, · asemade, ' liberdades
den1ocráticas . reais, amnistía total , liberdade dos 1 detidos .e
traslado dos presos á sua'terra.

ALVARO XIL.. ..

histó~i~.
.
Non obstánte,_ e . desde ¡i,
· perspecti;va onte-hoxe, quedaro~ ·
sen re~.pller ~ algu~has _imaxes -quiza tamén se notou un pouc..o · --·
falta .dunha uhidade temática, :.
explicáb~Ú. polas úrxéncias ; e improvisacións de última hora:. N.os '
Jias de exposición pasou a
mellar ·vida un pos muiños máis
importantes de Galícia, o muiño ·
de Toscaña, nas vísperas de ser
calificado como monumento histórico-etnolóxic.O' e·artístico, por
iso, e.sta Mostra que foi o reflexo dunha cultura popular, salva- :xemente · depaup~rada, por mor
da actuación impune dos axentes
especuladores e do caciquisl'l!o,
deberá ser a denuncia permanen te do que se fixo e está a facer.
.
,
Neste sentido, tera que enfocarse
-a sua posterior ütilización.
Para: rematar, quero .darUe a
1,noraboa .. aos organizadores e
, pedidle que .esta Mostra non fique como :un féito esporádico.
procurando darlle unha continuldadé.
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XAN ALFONSO GARCIA
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A morte de Alvaro Xil \ '. 1rela, mediada a semana pasatla,
trae á memória o . inicio do moVe.J:'.lento galegtiista organizado, o
seu idealismo patriótico, a bulebule cultural e, tamén, á persecución fascista. E é que don Alvaro Xil, un dos que acompaña. mn a Bóveda "cando q baixaron para o fusila~' '. , conde-n ado
el mesmÓ a morte, interesouse
cedo polo país material -e de.aí
os seus estud.os de investigación
na misión Biolóxica que dirixira
don Cruz Gallastegui-, e entre·
as nécesidades d~~e país colocóu
a da cultura própria e a dos -m edios de comunicación, espeá1.lizados ou xerais; como "Ronsel'', . como "A Nosa Tena", es-- _
cribindo preferentemente sobre
pintura . Xa despois, introducido
. nos ~ectores económicqs de ori-.
xe autóct<?n:o , continuou- a s~
preocupar do debaló .desta. nosa
nación', 0usou decir. a _sua opinibJ?. s0hre situacións e:; persoei- ros, inantivose fidel a .aqµel galegµismo que vivira: "Castelao e o ·
seu grupo, o mais serio que nunca houbo en Galícia" : Bai un'
par de anos, . nunha · enfrevista
que tivemos con Alvaro Xil;
falabainos do que puid<;!ra ter
sido ~"'burguesía nacional", hoxe s~n ningiin p ~.pel que cumplir,
sen coesión-, seri pulo .. :. e -es.tá
fora cle Galícia; adeÍnais, non ten
con ti do espiritual.. .. .. _" . (ANT.
num. 28, 8 Set. 1978).
Na- tarde do venres, día 3,
Alvaro Xil era enterrado en Lugo:
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O ¡,arbeiro, decano do grémio, no seu labor ..
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A CAMPAM,A M,ARISQUEIRA
DESTE. ANO (1)
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Úcén aberta ·a veda .<fo marisco ·despois de set~ meses·
de espera atopámonos outra vez· co~ c_o:tifli:~ó~, ¿qué 'va:~ª
nas rias e_ar~ que_n~da m~is . abr_irse a yetla "c::omez~~~ ~s ·P~-~
~os, enfrentamentos~ boicot e demáis signos. conflitivos?.
Tentaremos de dar unha resposta a ·esta pregunta, sen es-.
quccer que somentes utilizando todos os fios (é dicer, os
decisivos) da trama do marisqueo poderemos ·ter coñcci ·
¡;nen to ·do que pasa neste sub~ector .pesqueiró; ·
~ ·. . -
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ma;isqu;o. No tocante ap .primeir9 punto- é,cevi.den~ .. q.µé':·
d estado ecolóxico das· rias foi p°fóg!e;1~amerit'e" det~~Íorai1_; .
.<lose TIQS ú.itirnos 30 anos e non leva traza (deixado a si mes. ,, · ·· ·~ mo:) de_se :r..ecuperar.~ ·OS detritus y.rbanos xuntó cÓs resíduos
- .... :~ ;)9dustriais, o~terxentes, insectÍdcfas ·e pesiit1d'ás que~ se
_.., . . .
·ªºUfi?.ulan nesas·- fan das rias.· lugares ~stintos' bioló.xica1-~:i~nte falando, - no que atinxe a ·sua capacidade de ·d aralin:icr1to . a todas as ·posíbeis 'especies - ~e ~má.ris:co-:~ das Tias· Be hai trinta anos (xa non falamos 'dos verqúidos cita~i'tróficos
así como da incidéncia-do aumento_, -do tráfico nas ·rias'). ..
7
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En primeiro lugar ternos na parte extrae.ti va ac,)s mar , cadores, que poden ser de a pé (mulleres rincipalmente 1
de a flote (con diferentes embarcacións , e artes). Logu , ,
' cultiva_d ores e roáis os propietários de cetáreas, parques e \
veiros cunha capacidad e de defensa ao compraqor sus ta n
cialmente distinta aos primeiros dado que se poden perr111
tir almacenar a mercancía, a parte da consideración do . . v
ni vel de ingresos anual que non depende exclusivamente d.1
época de marisqueo.

Polo que se refire ao segundo punto, :só . hai 5 anos,
que se empezaron · as importacións (primeiro _tiÍnidamente,
h"o xe en cantidatl-es moi' importantes) de. n;i.arisco tanto con- xelado como fresco, tanto depur¡tdo com0 sen.depurar, asi
como tamén conservas de moluscos semellantes aos galego.s,
e tan baratos, que até a picaresca ao uso permitiu que ·se desenlatasen conservas e fosen reenvasadas aqui. Non poido
dicer en porcentaxe canto significan respeito á produción
marisqueira gálega esas importacións pois non hai en 'absoluto cifras · fiabe~s da produción marisqueira galega, mais ~
se sabemos o papel que cumplen de reguladoras de oferta
de matéria ·prima para as fábricas conservefras da:do que
tanto o fresco como o conxelado entran todo o ano sen
necesidade de campaña, ¿Por qué se empezou f. importar
de maneira masiva?. Pois a resposta é tan simple como que ·
foí por necesidades de pol(tica exterior español no máis
·ercano respeito á polÚica económica das prenegociacións
-\.'.ara a entrada na CEE . .Italia e todos os p_aíses europeos da
C EE tiñan necesidades de vender chirle nun caso e conser. \as noutro e empezaron a venderse no lllercado español sen
rabas.

En terceiro lugar, ps intermediár:ios compradores par .1
revender. Amáis dos compradores de fábricas de consen-;1
os ex plotadores que envian a sua mercancía fóra de Gal í L , ,.
ou nas prazas das vilas.
E, poderia aparentar que aquí se acaban os elementos 1
conómicos en xogo dentro do marisqueo é dicer,. nun 1 ~
análise simplista diríamos que os précios son baixos por 4 ut
os que extraen afananse por acaparar canto poden (os pn
meiros días de campaña) a máis grande cantídade posíbel dt
marisco o que inciáe directamente nunha situación da ofrr
ta e os précios consecuentemente son máis baixos. Mais est.1
Lnterpretación non é só simplista, é a mais interesadamcmrl
mitificadora dunha realidade que nen hai oitenta anos dl·
beu coñecer tempos como eses, ·é dicer que o mariscad 111
e o comprador estivesen en i.goaldade de condición's no mt ·
cado , canto máis hoxe en plena economia capitalista mo n·.,
polis ta.

Ademais disto, hai que ter en conta que hai uns anos,
0ucos, estaba en pleno auxe a emigración., verdadeira vál- ·
\ ula de escape de presión eéonómica da poboación que ho' c en paro e en paro encu~erto qeixan sentir con conflitos
· rn cada campo de actividade económica e co.o máis virull111cia neste extractivo (teñase en conta que nori hai trabalhJ
en fábricás pero...iu n carnet de mariscad<?r pode co.nquerilo Unha proba disto que decimos é a actuación preventi1 -i
calqueira). E ·diter, hai 10 anos ·non habia 60.000 carnets
que os mariscadores das rias de Vigo e Arousa tiveron e t L
de mariscador e hoxe hai 60.000 traballadores qu~ buscan
ano e que non deu os resultados apetecidos: foi fixada unh.1
1íestes cinco meses de campaña uns ingresos que non poden
cantidade límite para mariscador e de cada especie de mari . .
. acadar nos restantes do ano en ningún outro sítio. Non
co (por dia e por zona), foi regulado o terripo límite p;i ra
de.h emos esquecer para 'fin?-lizar, por hox·e, que o sector
mariscar cada día, foi estabelecida unha vixiáncia que ,w
conserveiro principal demandante dos mariscos e moluscos
parecer foi boa. Foi proibida a venta a flote. Vixiouse mo1
de cerca aos propietários de barcos co arte chamado can que como decíamos existía. E xa que logo, é necesário saber estivo sempre en crise ~por chamálo como a moda(endezo de popa) e faenouse con el fór~ das ~onas en primeiro lugar se mandaron co paso do tempo e a axuda e hoxe busca resarcirse· dos costos aforrando n_a materia
das outras artes. Logrouse que cada mariscador · fose titular do deterioro do meio ambiente as cond.icións biolóxicas de prima e <::ertamente puido e pode facelo a costas dos maris- .
·
.
dun carnet para tal uso e ... chegou a hora de vender e os produción dó marisco '(estado . de re.c urso)- e en. cadores.
compradores ou non acudiron (ria de Vigo) ou oferecian segundo lugar saber cais son ademais dos xa coñecidos os
M. do CARMO GARCIA NEGRO
précios ridículamente baixos apesar da oferta controlada r..cstantes elementos económicos con · papel? hoxe .decisivo ,
.-

•1

·Por .YAQL'IXJ1A RIN

No ano 73 comenza a funciona r U
Madrid para conseguir préstamos a baix

. A mediados do mes de outubro, ao sairdunha asamblea, os trabal/adores concentranse
diante do Gob-erno Civil. Logo serian disoltos.

. No ano 72 instalase no Pohgono de .Viñas en Ourense a -multina-·
don.al Proget-Crady, adicada a p_ro.duccion de aparatos para instalacions electricas. Ao ano seguinte poTiiase en funcionamento UnionCradytor, empresa do grupo que chegou a obter unhos beneficios de
mais de 300 millons de pesetas no an9 76. Ao mesmo tempo que-se
ian anexionando outras. empresas do Pohgono, comézase a desfeita
das empresas. Regulacións de . emprego, ·despidos foron a constante
que marcou estes anos, coa permisividade da central ~indica! Iñai_ori~ ·
taria naquel entón, CC.00. A pesares de que a Delegación de Trab.allo considerou no seu dia improcedentes os d~spidos, -roáis de .100
traballadores ficaron sen postos de traballo.. ,Mentres ·tanto, a empre-;
sa tentaba de impoTier expedentes de regulacións. Diante da· conflictividade que se amosaba, os traballadóres levaron cabo unha série
de accións encam.ii1ad~s a descubrir a faciana que se acochaba baixo
os plantexamentqs da Patronal e, xa que logp, defender os seus pos- ·
tos · de traballo, contando somente ·co apoio da ING-CTG. Da sua .
banda, organismos oficiais como a Delegación de TrabaUo·, Goberno
Civil, e representantes da Coos~lleria de Industria e Traballo dá Xunta d~ Galícia rtunha reunión ce.febrada-t:o actual Comité de Empre.sa
consideraban que certamente ".o problema é moi triste, p'ero _non lle
vemos solución"........

-

xornada . A conflitividade come. zaria. ca-ndo -por mor dunha discusión dt.in membro do Comit é,
afilia.d o a ·cc.OO, cun encargad o
foi sancionado con suspensión
de soldo e emprego por 15 diás.
Diante disto, -os traballadores solidarizarianse levando a cabo un· ha folga. Todos recibirían a carta
de despido .

Non obstantlO'., mentres q ue
todos os traballadores continua~
bari na rua, o· membro do Comité, unha vez que rematou o tempo da sanción, voltaria a trabaIlar : Máis tarde, -= o . Delegado de
Traballo dictaminaria que os des.pidos eran nulos. A pesar de que
isto viña a supor a total readmisión dos despidos, e despois d€
diversas xuntanzas do Comité ,
composto exclusivamente por
a nave; Máis tarde Prodivesa ,.
membros de CC.00, a patronal
cunha plantilla de 100 'traballaacep~ou o expedente de reesfru. dores, ·e adicada.-a producion de
.turación; Malia todo isto, 100
aparatos de · medidas (vofd1i:.etraballadores ficaban despedidos.
.t ros, amperímetros, fasímetros ... )
As alegacións que o Comité exseguiu o mesmo camiño. Pouco
puxo no seu día ao expedente·
despois venderon as tr~s naves e
de reestruturación baséanse en
<leste xeito Prodivesa foi · par~
que "nada temo·s que opor aos
· Facésa, en Madri, "ADM" para
Jeitos
expostos pala e_mpresa no
Oviedo e os traballadores fóro~
seu escrito· de solicitude, toda
n~s aglu.tinánd~ en U~ión-Crady-·
vez gue ch ega,m os a ·un ae,ordo
tor.
·
coa rnesma para proceder á ex presada ·redución de plantilla vo0-ESFARELAMENTO DAS
luntária. Con todo, conven sa,lien- EMPRESAS . .
tár que o 6 de abr.il mantivemos
unha
reunion con representantes
Até o ano 78 ; ano en que se .
'ia comezar o esfarelamento das _ da _patronal, ch egándose a un
convenio de que os t'ra.balladores
empr'esas, a situadón amosaha
aceptariamos o expedente de revisos de normalidade. Mesmo se .
gulacion de plantilla que a emprepagaba-n salarios por riba do ·norsa presentase, sempre e éando se
ma·l para asi acalar aos · traballaclores a desfeita que se esfapa le: :levase a cabo sobre a base dunha
proposta minima, de inde m iniza- .
vando a cabo: exceso de man de
·
obra direita, horas extraordina- . ci.on ".
rias, traballando sábados . e doNo tocante á redución . de
mingos, non importandolles q ue
x'ornada do .16 de maio do 7 8, o
a produción sa1ra ben ou mal_,
mesmo comité alegaba outra.vok
tendo qüe ir grandes cantidades
ta qu.e ''polo que se refire aos feide cobre e alumt'nio á 'c hatarra.
tos determinantes da expresada
A p.rinc1pios <leste ano, é cando
redución dé xornada conviñemos
· se produce a desfeita da última
coa empresa q~e 'iamos aceptar a
empresa que ao ·grupo lle quedamesma, independentemente dás
. ba en Ourense, ·provocando a
musas que aconsellán tal epcp exente e utilizando ao Comité de
dente '". ... · .....-- .
empresa para consensuar e pacAsimesmo, 'é omisións Obrei- tar unha reestruturación de plan- .
ras naquel
·aíirmou que a
tilla e as sucesivas reducions de

u

a

Alá polos anos 72,· cando a
Caixa de Aforras pfere9ia venta·'
xas para as empresas que se ins ·
·talaban · no Polígono de Viñas,
instalase. en Ourense . a fábrica
.Proget-Crady, multinacional con
factorías en Xixqn e Madri, ad1cada a produción de aparatos para .instalacións eléctricas. Un ano
mais tarde. comeza a funcionar
Unión-Cradytor que.> curi cap.ital
inicial de 200 mi116ns,_ na sua
maioria aportados pola Caixa de
Aforros, millons qúe. non reverteron na nosa terra senón que foron parar a outras partes do Es- '
tado .'
, A pesar de gire Unión-Cradytor funcionaba ofic;ialmente .
como unha empresa independen. te do grupo, o certo é-qüe estaba
sendb utilizada desde ,X ixón e
Madri . para conseguir p-restamos
a baixo interés. E ao mesmo tem:
po, ()nivel de produción aléan:za- ·
ba cotas de beneficios, nos anos
76-77, de 300 millóns de pesetas.
·
.Por outra banda, no transcurso deste tempo, Proget-Crady
foi anexionando outras .emprésas
do· Poligono de San Ciprián, u. fes como , "Precisión Mecánica
del Miño" (PMM);' adicada a
construci6n de ni.0ldes e troqueis .
Para levár a caqo esta fusion . pe- .
charon a nave, integraron ~os 30
traballadpres en Unión-Cradytor
e posteriormente puxeron en ve!'l·N. 127 / 'f0-16 OUTIJBRO / 19EI>.
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u ti/izad a desde X ixon e

De cara a denunciar anle a opnión pública a perda de 182 postas de ·Ír~ba/I~ /eva-ronse
a cabo peches; manifestacións, concentracións ante -oGobeino Civil. .

reestruturación da plantilla e as
reducións de xornada non ían
ter nengunha repercusión nos
postas d~ traballo, xa que simplemente era .unha crise momentá" · ·
- nea .....
Da sua banda, a -ING aducia
que ese era o comezo de cara ao
peche da factoria de Ourense e
propoñia: que non se aceptara a devandita -.reestruturación de
plantilla, que afectaba a 96 tra-.
_balladores-, que, pola contra_, se
intentara por todos os meios defender os 300 postas de traballo
que por aq~el entón habia en Union-Cradytor. Esta postura foi
aceptada por todos os traballa-·
dúres e, pola contra, boicoteada
d~ ntro da fábrica por CCOQ.

A
•

CIONAIS

A PATRONAL BOICOTEA A- ·
PRODUCION E AS VENQAS
A fin_ais do ano 7 8, a fábrica
entra nun periodo de estancamento no que o nivel de produción baixa intentanto a pattonal.
por todos. os meios, boicotear a
rede de ventas e a produción, ao _
rr:iesmo tempo que se retrasaban
os pagos de salários.
Ao r~matar o 79, a empresa
presenta na Delegación de Traballo un expe~ente de rescisión de
todos os contratos de traballo ,
para <leste xeito poder pechar a.
factoría. Os traballadores toman
conciéncia real do problema e
decátanse do erróneo das alter~ .
nativas até o de entón levadas
.adiante . E asi é como a partir <leste momento o conflito 'toma outra faciana. Empézase a denunciar ante a opinión pública o feíto da perda de 182 postas de traballo e mesmo os problemas que
os traballadores tiñan á ·hora de
. cobrar os seus salários atrasados.
Lévanse a cabo peches na Dele- .
gación de Traballo, manifestacións polas ruas de Ourense, con~
centrac.ións ante o Goberno Ci - ,
vil....
REGULACIONS, TRABALLA·
DORES AO PARO .. ;

A empresa recurre á Dirección Xeral . de Emprego cunha
proposta: de dous meses de salário bruto ·en concepto de indemnizacións, e mesmo crea dentro
da fábrica división entre os traballádEJres, utilizando _para. este
fi.n ao próprio Comité. Non obs~
tante, somente 45 _traballado.res
aceptaron estas fndemnizacións.
A resolución da Dirección Xeral
de Emprego acepta en parte a
petición da patronal, manda-tres
meses ao par9 a todos os -traba- _
lladores e· abre un plazo do .mesmo tempo para que aqueles qu e ·estiveran dacord.o. coas indemni_7.acións o s~licitaran por escritCJ ante o devandito organismo.

ien ter nengunha xunta".

O CONFLITO HOXE
Unha vez re.matado o perio. do imposto pola Dire~ción Xeral
de Empleo, a fábrica tiña que
abrir as suas portas o 17 de setembro . Non obstante, ese día os
traballadores atopáronse ' coas
portas pechadas. A patronal é
chamada á Inspección de Traballo e coma. solución ao problema
di .que se vai come'.?ar i.;n expe~
dente en contra da emeresa, im. poñendolle unha multa de médio
millón de pesetas:
·.
- Ciúco dias máis tarde, rec1 bese unha notificaci6n da em_presa' onde se estipula --que os traba- Hadares están de vacacións desde
'o- dia 17 e que vai presentar ·un
ñovo·expedente para rescindir os
contratos de ·toda a plántilla: Ante tocio isto, os traballadores deciden elexer un novo Comité de
empresa de cara a solucionar a ·
situación. Ufiha vez máis, CCOO,
nun intento fa!Jido, tenta de crear
confusións e.reventa as· eleccións
do Comité,~ao non estar dacordo
cos resultados, xa que 8 dos 9 .
. ddegados eran cla ING (hoxe en
· dia ING-CTG).
- E de sálÍenta~ que 0 luns desta semana e cando.se He facia unha homaxe ao Minístro· de Uni- _
versidades na Escala Universitá.ria de Ourense, _os traballadorés
de Cradytor acudiron a expresar ·.
0 seu problema. A úni~a 'resposta
que se deu foi a Fepresión por
parte da policía, detendo a un
membro do . Comité de empresa,
afili_a do á· ING-CTG · e ·-acalarido

Diante do conf~ito xurdido,
·os traballadores continuan levando a cabo .unha serie de accións
de cara a defender os seus postas·
de traballo. No mes.de xullo maniféstanse p~las ruas de· Ourense.
A UGT non só non acudiu.á manifestaei9n senón qu~ o dia a'tlte- ·.
rior Sé!_COU unha n?ta na prensa
criticando a actuación que estaban levando os tl;aballadores pola defensa do posto de· tral:>allo e . ·
o apoi:o que líes daba a:· ING. Nó · -·
remate d~ manifestación leuse
un comunic~do onde se critico u
aétuación que levara CC.00
"pactando e consensuando coa
. patronal" e tam~n facendo referéncia á nota posta o día anterior
pola UGT; no se.riso de -que ese
"é o xeito __qlJfe ten o fCE de lavar a sua mala conciéncia polo
de.senr,olo que tivo no .conflito a
traves de CC. ÓO 'J.Ao mesrr:10
tt:mpo, o diputado ptovinciaCpolo BN-PG, Alfr~do Suarez Canal;·
presenta unha moción na Diputodo o conflito ao dia seguinte ·
tación pedindo a solidaridade
- na pren.sa.
cos traballadores. A moción soAs1mesmo, nu-nha reumon
mente ·foi votada a favor "polo ,. _, .celebra.da no Goberno· Civil en tite
Bloque e o PSOE, voto deste úl;o Comité de. Empresa, Delegado
timo partido por compromiso
de Traballo, Gobernp;dor Civil,
Patronal e representantes da Con_político e pola presión que exercia a presencia de traballadores ·
"selleria de In~ústria e de Traba-·
de Unión-Cradytor ali presentes. ·
Uo da Xunta de .Gal1cia, estes úl- Diante disto; o diputado do Blotimos nort dixeron outra cousa
que dimite da CofD:isión de Irü;:lus·que · o problema era moi ~dste
tria argumentando -que esta "non
pero que non lle vian solución.. , .
1
• '
cumpria nengunha misión espec1fica e lévanse xa vários meses
ANTONI6 RAMOS ,

ª
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AN~nnutA

O QUE NON L'LES IMPORTA CONECER
AOS:NOSOS PARLAM:E~trARIOS

:·s~gundÓ ~ro·.:ri·etía~o~--~-~ a":tículo- frtt;rio~ im~; ho&:~ · ,,. "

dai'lle detalles ;·do tal "negócio" da Conc-esionatia no exercí- ..
cio 1.979, . ~ queremos empe~ar aflaran~9. que non é__en b,ase
doutros ~tos "s~cret;os~·· que~dos"que)e póden ·~ac~:Jt~ a_tiavesda sua "M'emÓrÍá~BaI-arii:e :'-:
tál e;reré'Í~io, asi ic6í:ríh das ·
aclaracióiis 13da D"éteg~cibn';do G~6erno, "'q tie ta.hén 'ao "nos«) .. --;r;?.
entender non son tan amplias.

.de.

,.

.., .

·-

·
Non ·vaia a cr.er ninguén que· 9 tal· Balance d~ in'o(ra\ · :1
cilidades" para o análise, e como ~ostra dO- qt.ie.dedñios ~ í1
. va ·un exemplo:
.

33 .2 65 iMillóns !

Calquer Empresa normal estaría vendo con inquietude.
se os tais gastos responderían ben contra o que lle darian
pola Auropista en caso de ter que vendela, pero aqui non

~

~··
i •<C.

''·

-kd do

19-1~79 e ?'ª 'remos ou_tr~, aurnentiii,_9 no 'v.
c"osto qa ~~l A!,ltop~sta ,po;,. 4.~5 3 millóns ..m~s :r
_~,·
~-_.,: :~ ·"+ . 'i ~ ,. #
'.
~~ ·~
....~.,.~;_
. ~ ;~ _.·' ~/
~
.
,
Asi, no nos sorprende que o accionista mor.oso <l'o
""f.
exemplo que poñemos ao princípio, en cantó coñeceu ama- ·
niobra cü'rreu a pagar, pois pagando os 66 miUóns e pico ~
~- , _Lj lle debia-. nQ me~ - de Majo <leste ano, xa en Septem br~ lle
rtf!a lao i.pot 60! 82..- iNegócios _á espa~ola!

·~:

,.

~\f

.

•• .

••

....

1

a val~r agora:

us~o antes contabilizado .. · ... .· , . . .. . . 33..265 millóns
Regularización da\perda . . . . . . . . . . . . . . ·l·.02·8· . ." ...·
de actualidade... . . . . . . . . . . 4.85 3
"

<

Bón, deixando as dificuldades qu~ se present/r~n)mÓs_
pois ªº "negócio" en sí, e iagá:rrense! · poisos
.fetb~ _-~01_1 _;:
fortes e substanciosos. ·
' · _, ·
'·
D.etalle segundo a ·Delegadón do Goberno dos gastos anota-.·
dos como costo total de Autopista até 31-12-1.979:
- _~

TOTAL .. :· .. '. ...... .

;r

•

,,,

. _T~t;il ,' que ~--Autopista p:{s~

"En fin de ano· h~bia un ·a ccionista ·que ain<la non sol u
ra os mais de médio .c ento de millóns que tiña comprometí
J.s...d os pola suscripc~ón .de accións, e non obstante nc_m se ve
por nengunha.parte que estivera a deber tal respetábel canri datle, apesar de q.u e no Plan de Contas oficial'teñen be.n dl::_:..
finid~ a núm .' 190 para decilo .-Eles saberan o po,rqué". . ~ ·.

642 millóns
Estudos e Proxectos . . . . . . . . ..... .
Expropíacións, indenizacións, e r'eposición
de ser:vícios .... . ...... _.... .. ....... -~ 6.306
· Execucióri de obras .......... .. . '. .. . . lS.739
1.039
Dirección e conrtol de obras ...... ~ .. . .
701 "
Gastos de administración ............ .
5.702
Gastos financieiros netos . . .......... .
136 "
Imovilizado explotacion ...... '. . ~. .. · ..

"..

j'

12

LN TOTAL PARA O BALANCE . . .... 39.146" iDe nada!

Poñéndolle a cada tramo a sua parte quedan asi:
\ 11

·npista feita ... . .... . . .. . . .. ..... .. . 16 .789 milló ~s
en construción . ... .... . . ..... 22 .357

opa

O malo de todo ísto é que dividindo o costo da feita
·'.tiat cuidado pois en caso de que. o choio vaia _de "capa l·ai· polos kilómetros que se pode rodar por ela sae a 280 millóns
da" HAI A GARANTIA de que o Goberno vaise facer cargo cada un.- Tal vez p-0r iso sexa a AUTOPISTA MAIS CARA
DO MUNDO pero , ao parecer ... ipara Galícia non é moito!.
· dela-polos costos xustificados no Balance.
. Entón como rion ha:i problema-, como xa adiantábamos Xa veredes no seu dia a como vai a sair o kilómetro de Ponno número anterior, acóllense a duas leis ou disposicións, é, t<:vedra a Vigo segundo o camiño que leva pola cifra q ue xa
como debía estar ainda moi barata, bótanlle un puliño para en 31-12-7'9 se daba para o feito.
arriba que deseguida·imos ver.- Todo legaliño., eh iiso si!.
Co que levamos dito xa os leitores teñ en para considea).-. Que se p_e rderon).028 míllóns e tiña que repercurar.
Por
hoxe deixamolo e o próximo dia irnos dar outros
tir no capital? Eso si que non.-Decreto do 18-5-76
para <liante e aumento no costo da Autopista pola poucos det~es que non vos deixar~n menos abraiados que
o que seguramente estaredes agora, ainda que quizá xa algo
devandita cantídade - iXa non hai tal perda!'b) .- Que os accionistas pódense por de mal humor se poderiades ter ouvido.
non hai' réditos para o capital que puxeron na SoComo sempre iOtitra aperta, meus compañeiriños!
ciedade? iPois nada, hom! O que puxo ' un mlllón,
poño por caso, dáselle a maiores ainda maís dou~
TABAN O
trp tanto ~atis i::iqui todos contentos! tCómo?

RESPOSTA A MIGUEL VAZQUEZ FREIRE
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'o noso artículo· "AS FOLdAS DE POLONIA" (A NOSA TERRA núm. 122) parece que causou a Vázquez Freire
ccrta ira, ódio ou. rencor., segundo se tira da "sua opiniún"
(A NOSA TERRA, núm. 125). Este anti-dialéctico atácanos
- directa e persoalme.nte ~c.-0n premeditación e alevosía. Unha
de duas non sabe ler ou-, obra de má fé. A resposta ten que
ser contundent€. Asi, po'is, puntoalizamos':
/

l.- O onipoténte _Vázquez Freire érguese como eJÍ.erxi- ..
co xuez. fiscal e parte. A.~ua ''.enerxia vital" d.ebe,ría r~e,se.J;yi--,
la para causas máis n(>beis. .
·

2.- O intelixente Vázquez Freire pon os seus deféctos~ ·
. ás portas dos seus veciños. Para ,meirande confusión válesc- de citas , ~xtractadas e fóra do seu contexto.
:
· 3.- Nó's non. somos vulgares materialistas irracionais . .
Non som.os materialístas dialécticos e históricos, non somos
_ matxistas-leninistas nen pseúdoprogresist_as. Somos estt,1do· .
"sos de Kant e Hegel: polo tanto, támén do materialismo dialéctico e h-istqrico.
.
. .
1

e

4. =-, O :sábío Vázquez ·Fr€ire ·-~rrevido e presumí'do- carece dos 'coñecimentos necesarios para poder_escrebér -ctÍrr
mmimo ,de éientifismo sobre asunt0s teórieus e prácticos do
. . CAME e da URSS. O egocentrismo _descalifica a tod.o· analista que se P.recie.
·

8. - O retónco Vázquez Freire enfráscase na J ic;e rtación bizantina e filibusteira: confunde eséncia con fe nómeno_, causa con efeito, realidade con posibilidade, as partes
singulares co todo universal , etc . Fala de internacion alismo ,
loita de clases, etc. de maneira semellante a R egis Debr_ay
que logo se afilia ao PSF, nada revolucionário.

9.- O polivalente Vázquez Freire insinua que somos
'-' tailoristas" . Non ten nen idea das complexas cuestións económicas, tanto do capitalismo c'omo do socialismo. ¿Pode
haber un desenvolvimenro integral sen un incremento constante da produción e da produtividáde?
10.- Os países sociali.stas europeos do CAME riveron
no ano 1979, por baixo précio do petróleo, un aforro equiva!ente a TRES MIL MILLONS de d,ólares. A .cifra que figu ra no artículo foi debida: a un error mecanográfico ou de
1mpr~nta'. Non estaría de máis que o xenial analista Vázquez
Freite lese os artículos "¿COMECON ou CAME? (A NOSA
TERRA, núm. 78), ¿"RUSIA OU -URSS?" (A NOSA TERRA, nüm. 80) e "A AGRICULTURA SOVIETICA" (A
NOSA. TERRA, riúm. 93 e aclaración no núm. 94), posto ...
4ue poden servir como unha consideración de conxunto d~
presente resposta. ,Debem.os' de facer constar que non tratarnos de convencer a ninguén, tencionamos de expot feitos.
E preguntamos: ¿Quizá per~urar a verdade é extrema sub. xectividade?. - ¿Quizá loifar pola paz é tendenciosidade?
¿Qúizá a non belixeráncia é incapaciélade?. ¿Quizá un erro
e\ idente -mecanográfico ou de jmprenta- fai "arrubiar de
noxa alleo"?.

5 .- O lúcido Vizquez Freire esc;ebe', no caso que n~s ro que, p·ara os demagogbs, .todo isto non tem importá~óa. ,
ocupa, de '_'ouvidas 'e "lidas"~qe segunda-ou terceiramári,;. ·_
_
_
_
. . 11.-,0 clarividente Vázquez Freire ·ren conceptos nada
7 ·-::: O culto Vázquez Freír.e fai afirmacións sobre o CA- . daros sÓbre a política interna:cional: móvese -e ntre a abstrac6.- o ·ilustre V.ázquez. Fr::!'!ire d.e9e saber' que-o ñq,so ar- ME e da UE.SS que caus~rian risa nos mesmos círculos eco- _ ción e.a cori:tradición antagónica.
·
tí-culp foi redactado prévia confrom.as-i6n da información nómicos de :USA, Europa Occidental e"Xa.pón. Todo an_alis- .
.
· · , .
. 12.- Este asµn :fo dámolo por rematado.
bilateral e · multilateral que tiñamos á:.O no'~o alca.ne<: : Non ta' -como tal- -debe P<I:~ar do simple ~o complexo€ do <¿:orhobstante; recopec<mios ·que non ma:tiz¡i.mos dabondo~ á· s_itua- ~plexo ao simple -se rion quer incurr_ir ng p:Uro mecahidsmo-,
·
~
· ; REG1NO DAPENA :
ción sócio .!~conómica de Polónia en relación 'co'.CA¿\1E. Cla- · mai'.xinando tocia consideraeióri ideolóxica.
'
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MA.RIA M:ERCE .MAR~A_ L.
Case toda unha·semán durou o debate parlamentário catalán, en .
certa maneira; versións bis do debate das Cortes españolas, sobre,, o
programa do presidente Pujol e do Consell Execudu. De certo, a otorgamento do voto de confianza da minoria catalana ao goberno
Suarez ven de iniciar unha dinámica en que os partidos da esquerda
parlamentária puxéronse as bo_tas devolvendo ao partido do. Goberno da Generalitat, e con creces, todas. as acusacións de sucursalismo
de quen foron obxecto por parte de Converxencia nas diferentes
confrontacións electorais. Joan· Reventos, secretário xeral do PSCPSOE, xa dixo no seu dia que a Generalitat non fora nunca tan sucursalista e o secretário xeral do PSUC atacou o discursó programa
do presiqente Pujol presentado ao Parlament catalán o xoves 25 de
setem bro coa acusación de que esquencia a concepción nacional globa,I, facendo referéncia ao feíto de que Catalunya non é só unha
realidade cultural senón tamén socio-económica.
Ao marxe da utilización
oportunista que <leste feito poidan facer o PSC-PSOE e os eurocomunistas, o que é certo é
que a uniformización entre o
Goberno de Madri e a Generalitat, afianzada no pacto PujolSuarez, así corno a uniformización da oposición a nivel de Estado que isto leva consigo, son
negativos para a existéncia hipotética dunha dinámica nacional própria que tenda a crear
contradicións entre a .Generalitat e o Goberno de Madri. A
Generalitat, na sua versión actual, vai xogar máis o papel
de pararraios entre as reivindicacións populares catalanas
e o Goberno central que non
o de caixa de resonáncia e portavoz destas frente ao Goberno
español e isto se non se converte meramente nunha executora , nos aspectos de fondo, do
Goberno Suarez a cámbio de carro concesións, fundamentalmente no terreno cultural e lingüístico. Mesmo neste campo
con sordina xa que é de notar,
por exemplo, o siléncio no discurso de Pujol sobre os últimos
atentados contra a unidade da
língua catalana, protagonizada
por Vicente Ramos, da UCD,
ao frente da Comisión para· a a·plicación do Decreto de Bilingüísmo no País Valenciá. Con
isto oferece un campo abonadq
aos partidos parlamentarios da
esquerda española para que poidan aparecer, iranias da- vida,
como os cainpeóns da causa nacional, propiciando con iso o
maior· dos confusionismo's.
Como xa dixe-n, o PSCPSOE e o PSUC (basicamente
último) foron

discurso-programa
de
Pujo!,
centrando as suas discrepáncias
basicamente
no
plan
sobre o éiesemprego, coñeciao
popularmente como o plan
Rigoll, e en xeral o tratamento do tema do paro, ainda
que tamén fixeron referéncia ao
minirrasvase do Ebro, a constitución do Consell Asesor de
Credit, a desaparición das Cáma- ·
ras Agrárias, á cuestión dos traspases de serví cios e ao vello tema
das competéncías das Diputacións.
A VARIANTE DO PSA
Como xa se podia prever, o
grupo que se mostrou me_nos polémico co Consell Executiu é o
grupo centrista, que só discrepou
practicamente de· Convergéncia
na votación da resolución sobre
a desaparición das Cámaras Agrárias, tema no que todos os outros partidos mostráronse dacordo. Mais tampouco o PSA, como
xa pronostiquei na crónica anterior, tivo unha:-actitude dabondo
belixerante,
simplenente
algunhas protesta contra a "catalan'ización obligatoria", o brigadas tamén por .imposición do seu
electorado, pero introducindo
unh~ variante sustancial na sua
actitude. Por primeira vez distinguíron entre inmegrantes con
vontade de retorno e inmigrantes con vontade de permánéncia,
preconizando para os segundós .
a integración na comunidade cul. tu~l - catalana e considerándose
só portavoces do primeiro grupo.
Doutra banda, a Esquerra
Repúblicana desmarcouse en
certa ma~eira do gE~Pº de Pu-

Como "un ~úmulo de generalidades" calificou o mesmo Presidente do Gobernó,_ Adolfo Suarez, o seu encontro cos meios de co-· ·
municadon o pasado ·sábado pola tar~e, na sua residéncia do palácio
·da~ Moncloa. Na roda de-prensa do x~fe do Goberno español éste non
aportou nengunha novedade ávida política.
e sen poder afondar rnáis profuri- _

<lamente nos temas que puideran
in te.resar.
ET A, NEGOCIACION
_INVIABEL

101 rompendo a maioria mecáni-:

ca que até ago~a viñera _funcio nando, concretamente na crítica
ao goberno da. Generalitat polo
tratamento do tema do paro no
que votou conxuntamente co ·
PSC e· co PSA · a resolución dos
eurocomunistas sobre o tema.
O mesmo se produxo na petición dun pleno sobre a custÍón
das augas e do II_linitra?vase do
Ebro e na censura a Radio:televisión Espafrola por non trasmrtir integras os depates parlamentários catalañes tal como se
fixera cos do Parlamento español. Esta diversificación por te- .
mas do resultado das voiacións
e a ruptur;i da rnaioria mecán ica
un dos obxectivos que os .
socialistas tiñan previsto e evidentemente poñian os seus ollos
na actuación de Esquerra Republicana
para
non
quedar
abocados a unha oposición en
solitario co PSUC. Doutra banda, ao Partido de Barrera, se
quere conservar algun grau de
credibilidade "nacionalista" e
"de esquerdas" non lle. conven.
tampouco aparecer como un
acólito, fidel do partido de
Pujol.

era

De todos xeitos, á miña op..inión é que o que pode sair· máis"·
beneficiado <leste debate é o
PSUC, que polo que parece neste
.momento ao goberno de Pujol,
quen dirixiu, a_s suas 'réplicas ·
menos cordiais 'ao partido dos .
euro.comunist'as catalans,' contrastando. coás suas palabras de
boa vontade dirixidas aos socia-. ·
listas. Moi difi~il v a.i resultar par3:.,
os que . coñecemos o ' op,ortunismo e a cbiunturalidadé destaposici6n do PC cata-lán de facerll'o
ver asi as clases populares.

...:.,,::;,¡ _

Denanres de comezar a roda
de prensa, o Presidente xa rivera
coñ~cimento do atentado a tres
Guardas Civis e q1,1e .n·aqúel intre
descoñeciamos os informadores .
isto, case él mesmo sacou á
palestra o tema ETA decindo
que era unhá:· o~ganización terrorista criminal e que non practicaba máis que o asasinato e, xa que
logo, non babia :nengun tipo de
paliativos a sua actuación. Engadiu que o Gobernó non negociaría· nunca e que había q1,1e combatila do xeito que está face.ndo
o Goberno, é dlcer, segundo recordou a ·continuación , fortalecimento dos sistemas de inforrnacion, delilnitación da loxística
cxteri'or, cooperaé:ión · interna e
vixilá{lcia e prevención dos séus
•obxectivos.

Por

· A montaxe estaba cuidada
rnais de cara a sua retransmision
televisiva que a un "diálogo aberro e vivo do sr. Suárei. cos infor·
madores; un micrófono, un es-trado e cámaras da televisión
inundando ca sala. compliñan . a
coreografía.

ESTABILIDADE E
SEGURIDADE DO GOBERNO

lnqµiriuse· na roda de prensa
ao Presidente sobre a estabilida.de parlarnentária, e.. dos pactos
Denantes de escomeiar. o · recentemente realizados con mosecrerário de Estado para Infor=. tivo da cuestion de confianza.
Suárez asegurou que esa estabilimaci.ón sr. Meliá leu aos represen tantes dos meios informativos as . , dade é fatal no referente ao~ programas econó~ icos e de autono- _
reglas do xogo: só se podia facer
mias .. Ta.rpen asegurou que o Go.unha pregunta p9~ persoa; a duberfio permeneceria até 1983 e a
ración da roda de prensa duraría
unha p,regunta sobre o s"eu posíunha hora·; non se poderia -crear
bel desgaste _respostou que se
polémica - co sr. Presidente; os
considera home absolutamente
. · qú~ quixerán preguntar · tiñan
vá.!id<? _''par_a rexir- dos destinos
que - entregar unha folla ca seu
·do Esta40 i:le:rpocrático esp4}1ol",
nome _es"p ecificando o medio de
comunicación onde . traballaban.
. -Nada máis. Como a réplica. non
~~a posíbél no :xógo de cuest.ic'.rns _.
Con ~~te plantex~rnentQ ; non fai
falta· engadir que a roda de preh- . marcado .pal.a .Secretaria ·de Estasa ·resultou ·monótona, fria e des- . do -para a Iriforinación no.n houbo mandra: de ,av.erigl;lar de que
pró.vista de calqu'eira interés p;ira
O? ·¡nformá.dore,s, xa que os c;ami- "xeitos vais-e· valer o Gobérno ho
resto dos · te·mas e alguns outros
ños q~e se ·podían pefco~rer estaaos que fixerón m'e ndón . .
ban xa enmarcados de antemán e
por falta -de tempo, só se poid·eron facer. trin~a e duas preguntas,
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D.o us mil cincocen tos ' longos días leva Pinochet dirixin'd o os
destiños do pobo de Chile. Sete anos que reconvertiron ao país segundo Iiñamentos doutrinários desplegados através dunha conduciórl
. piilítica que non ten antecedentes nen siqu'cra babeo' a mári férrea de
Diego Portales, encetado~ das prúc~icas autoritárias na nación trasand1na.
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ro supera o 15 p~r- cen da forza
· Vários fenómeno~ .cc::irystru~n
· - vida ao -t~11cnre cor;onel Roger ·
laboral
do país (O 20 por cen a
Vcrgára,
cerebro
.dos
ServÍLÚ>s
'\ iniaxe máis visíbel do sistem§l.nivel agropecuário), que a pro Segretos do · exercito, fown
En primeiro termo o grau ·en que
priedade está máis concentrada
detidas centos ·de persoas e cinr.cpresenta un aruxo total frente
.. qu~ _ nynca:, .qu~
salários osti ,
co parrequias :.católicas asaltadas
aos ensaios do período allendislan
entre
os
50US$
mensuais
e saqueadas por comandos c!~í;.
ta, é dicer; de experéncias "marpara operarios e os 95US$ para
Ainda que o MIR ' foi acusapo
xistas" no agro socio-económico
· os empregados da-administración
do acto, a verdade é que o próá ~plicacíón ao pé da letra das
ou os mes tres de primeiro grau , L.
prio . Director da Central de In7 ·
doctrinas de Milton Friedma,n,
que o poder adquisitivo xeral estelixéncia, tras dimitir, declarou
"superstar" dos econom-istas
tá
no punto máis baixo dos ú lque o atentado non correspon chilenos .
Timos trinta anos:
día aos xeitos de actuación desEn segundo termo o réxiA oposición vt:;n denuncian, te grupó. Ao que semella, o ase-me caracterízase por unha con-·
do, con . máis her<)icidade que
sjñato de Vergara foi propiciado ·
centración de poder e un perso~
froito, esta si~ación . O paso
por ésferas oficiais pra distraer e
nalismo que non ten · par na
a unha acción m<ils ,,.~feitiva está
encobrir un escán#lo_finacieiro
América Latina : A mesma Xunta
trancando pola negativa da Dede
Militar · integrada polos
de g~<1-nde al~ance no que estamocrácia Cr{stiana a facer un
ha·r:i implicados membros ja
Comandantes en Xefe das distin:.. frente comun coas forzas políC;\.- DINA.
tas armas e dos Carabineiros, oticas da esquerda.
cupa un opaco segundo pasto aAs réÍacións Eirexa-Estado ·
A últi(Ila grande idea dos
trás do trono .
e_stán no seu pior intre. Os xor:i:ecnocrátas do goberno, afervoaEn terceiro termo, poucos
" nais situacionistas publican titu- .
dos membros do Opus Dei moircxímenes políticos víronse máis
tos qeles, fai pasar wdo o sisteaillados, desacreditados e ofenma escolar, primário e secundádidos na palestra internacional.
- rio do Estado aos Municípios
Chile retirouse do Pacto Andino
_ _como fase previa para a sua tatal
(antes que o retiraran pola .sua
privatizac~on.
Os
cerebros
poi ític'a ec_onómica) co que cairesponsabeis da Educación en
ron as export?-cións crecentes a
Chile estud~ron o problema élo
esta área; rachou as relacións con
político da mocedade,
activismo
B.olivia . . mantén · un litíxio coa
que non cesa: pese ~ represión,
Arxen tina polo Canal de Beagle,
e chegaron á conclusión de que
ten grandes dificultades co Perú ,
·.
é ·fomentado polo ensino gratuiderivadas de vários casos de esto.
A sínte.ses brillante deste adpionaxe militar; está distanciado
mirábel
proceso dialéctico é de
de Europa Occidental polas caque
ao
encarecerse o ensino
racter Ísticas 'do seu réxime.n; non
desaparecerá o acti.vismo. E xa se
se repuxo do grave enfrentamenfala apertamente de privatizar
to cos Estados Unidos cqmplicaMinistéri<_>s enteiros.
do polo ·famoso caso Letelier e
O derradeiro 11 de Setematé o Presidente Marcos de Filibro,
Pinochet decideu celebrar
pinas cuxos métodos non teñen
o seu ascenso á púrpura coa sórmoito que envexar aos de Pinodida idea dun plebiscito que o
chet, perrnitiuse o luxo in.e dito
consagra como PFesidente por
lares deliraptes acusando á Xé-.
nas relacjóns diplomáticas acoito anos m'áis .e direito de rerarquia Católica de todo o ima·tuais, de .· darlle coa porta nos •
.
cunque
por outros tanto. Coxinábel.
"El
Mercu.
r
io'~
por
, narices a D. Augusto cando iba
mo
os
plebiscitos
os gana quen
exemplo
recolle
declaracióris
do
a ,rncetar unha visita oficial é esos
organiza
,,...
este
novo San
Gra:n
Oriente
de
Masonería
chite arquipiélago asiat1co.
Miguel
vencedor
do
demo coacusando
ao
Cardenal
Silva
lena
Pequenos éxitos como as ex- .
. munista, sacou adiante ' por
Henríquez de buscar apoio para
celentes relacións que se mantiun · amplo marxe a sua Constiderrubar a Xunta. En "La Terñan coa -China Popular, a reapertución
que cheira que fede á Lei
cera
de
lal
Hora"
denunciase
aos
tura da Embaixada Británica en
Orgánica
franquista. Non houbo
xesuitas
de
_
promover
células
Santiago ou a vindeira visita
nen necesidade de facer · votar
do MAPU e adiestra-las ideolooficial do Presidente Figueiredo,
·aos morros, porque os mortos
xicamente para a activid_a de gge- ·
contra a que loita sen trégua a
chilenos, ademais. de ser recentes
rrileira. En "La Nación" acúsase
opos1c10n parlamentária brasie
perigosos, teríanse que ir a dea.o s cregos que fan prédicas polílcira, non compensan ao país
senterrar
ás minas onde os botaticas,
e
así
para
adiante.
Pariódo aillamento que s~fre..
ron. Abondou o voto dos vivos e
quias
e
Convento's
son
asaltados
Nos último.s ·'tempos a opoaté se permiteu o _luxo de deixar
· por eiementos policiais ·e até.
sición foise radie.a tizando ·a o mesa Frei patalexar agosto no Cauo própr.io Carc:Í'enal de Santiago
mo tempo que aumentou a vio - ·
policán de Santiago. Despois de
r-ecibeu amenazas de morte.
léncia e.a represión. Dos actós
todo a banda presidencial,' ben
terro_ristas que se veñen suceden~
O número de detidos por
vale algun ataque oratório.
do responsabiliwuse inicialmencuestións ·_ políticas anda· a unha
Na nova Carta· (nada Magna)
te . ao MIR, . non obstante, o
médía de sete diários, o estado
· aprobada, revélase unha desconpanorama é. máis complexo pola
_de emerxéncia sigue vixente desfianza · ilimitada do pobo e unha
~cción de grup_os parapoliciais
confianza asimesmo ili:r.nitada
de 1973. E ainda que o Goberno
Gomo o Comando de Vengadores
se esfor.?.:ara para mostrar cifras .
no.s mecanismo.s de concentrade Mártires ·que actúan na máis
alentad~:fra~,· basadas ma1s no
ción_ do poder. Os 120 artigas
- ~~mplet:á j..mpu-A~ade e que aseC0nsumo que na produción, par '
e .2 9 disposi~ións transi.tór~as res1naro~n rece~~emente . ao
para evidenciar a recuperación súltanos dabondo fam~liar:~
es tuda t<; de ~o~nalismo José
'' Velai Chile ~ Un . pais que roeoonómica, o certo é que as
Eduar o ~ara, tras ~orru:álo nun
das as esquerdas utilizan con fins
estadísticas .están falseadas e
centr segreto de det<;n.cj,ón.
manipuladas. Trás a pantalla_ · máis demag{>xicos que de autén1'
A pp,uc1~- POLITICAACTUA
triunfalista do aumento do nútica solidaridade. Sete anos de simero de televisores a cor ou de
lencio~ de m~do, de sangue, de
o atentado do pasado
automoveis,· e,.scóndense outras
morte. Sete anos de noite.
1 5 d~ xullo, que lle costou a
verdades, por, exemplo que opaCARLOS SIXIREJ PAREDES

os

~esdé
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E · evide~te que a estas alturas un có.riflicto ' como este

Chile:·

1;.

IRAN·,~·t-RAQ

.

nunha zona estratéxica .fundamental e xa el.e por si explosiva.
entr~ dous países bostis e enfrentados coa política que seguc 0
· in}p~ri~lismo nela, s~ pode beneficiar a .este último interesado
en dibilitátos.a ambos coa ~hsesión . de-bloé\uear· o m~vime~k,·
anti-imperialista, aillar e dividir aos países progresistas ~ que- ,
brantar a sua situación para dar paso a gobernos a sua medida.
. A actitude que van mantendo no conflito tendente 'a azuzar
a tensión entre . os dous países en guerra e enfrentandos con
~erceir·o~ de. sigo~ progresista (caso de Siria), apesar de facer
público · desde o . primeiro momento a sua neutralidade e non
in xcréncia,, serve para corroborar est;,i afirmación; as causas gravu11 cnte desfavorábeis que provoca o cooflito. para afortalála.
Así: haixo a nosa perspectiva:

de

ha
se
ra1
tn
no
un

ta ,
bo

L - Contribuc a pro ocar a Jivisión do munuo islámico
nuns i:nomentos nos que a sua unidade é máis necesária que
n u nea para facer frente ao agresor israelí para quen a guerra foi
foi desde a sua existéncia o instrumento máis importante da
sua política exterior e quen ao amparo dos acordos do Camp
David (traición á .causa árabe) e coa prptección do imperialismo sobretodo do ianqui, extendeu OS¡ seus poblados na Cis- .
xordania, anexionou a parte árabe d9 Xerusalen (auténtico
reto ao mundo islámico), intenta dividir ao Líbano convertindo a sua parte meridional nunha praza ae armas e bombardeando as suas cidades e aldeas, trata de anexionar as alturas
sirias do Golán, e en difinitiva trata de condenar a todo un
pobo -o palestino- a abandonar as terras dos seus antepasados, a sua terra natal.
Da pé a unha nova intervención do imperialismo no Irán co pretexto de salvaguardar os intereses vitais de Occidente e garantizar a circulación dos- petroleiros polo estreito de Ormuz polo que trafica o 50 por cen do petróleo mundial e o
60 por cen europeo. Unha vez que as bases militares do Golfo
Pérsico e o carpo de intervención rápida están en estado de alerta a proposta dos EE.UU de crear unha forza militar conxunta de intervenciÓJ! na zona, formada polo Xapón, Francia,
Gran Bretaña, RFA, e Italia, está encamiñada a arrastrar aos
aliados europeos na aventura para crear a'si apariciéncia· de
aprobación internacional da mesma.
•
3.- O feíto de que os aliados occidentais europeos vexan
peligrar os seus suministros de petróleo a raíz do conflicto, toda vez que Iraq (segundo exportador do mundo despois de
Arabia Saudí) suspendeu totalmente as suas esportacións opaSa.do venres 26, e de que a produción do Irán descendeu desde
hai xa uns dias segundo seu ministro do ramo a 500.000 barris
diários, por baixo das suas necesidades estimadas en 700.000
e desde logo moí por debaixo da sua produci~n habitual antes
do conflito (uns l. 700.000 baris diários), vai ser utilizado polos EE.UU par asegurarse en decembro próximo o compromiso aliado de pór en mar.c ha os aumentos presupostários para
gastos militares, pois segundo unha fonte destacada da OTAN:
"a crise irano-iraquí pón en evidéncia a debilidade dos aliados
e a sua dependéncia dos EE.UU, que é o único que está en
condicións de asegurar a Occidente o acceso ás fon tes de aprovisionamento enerxético no Próximo Oriente".
4.- O debilitamento dos · dous países como consecuéncia
do conflito e a destrución das plataformas petrolíferas, aparte
das funestas conseqiéncias que derivan xa reseñadas, provocan
un grave deterioro na economía dos. páíses en vias de desenrolo
do Terceiro Mundo que non t~fren o seu próprio petróleo ecos
que ambos estaban comprometidos.
Cando o priofitário nestes momentos é dar probas de firmeza, realismo e fidelidade 'a.os princípios de lo ita.anti-imperialista · desenmascarar os pláns agresivos do imperialismo e do
sionismo na zona, poteqciar os organismos políticos e militares
conxuntos na loita contra o expansiOnismo israelí e imperialistas que negan aós palestinos o direito á sua autodetermi..:
nación apropiándose pola forza dos seus territórios e burlán- ·
<lose da opinión públic~ mundial e das decisión.s d~ OUA, ONU
e multitude de organismos internacionais, a actitude <lestes
dous países en conflito supón unha grave irresponsabilidade
que preocupa fondamente áos sectores progresistas do mundo
enteiro e favorece a vella aspiración dos EE.UU.; entre outras
xa reseñadas, de converter o Israel nunha minipotencia hexe- mónica no Médio Oriente dfrixida desde Washington.
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J{ltboL está esmo_recendo, pero non esmorece s.ó. ·Estáno_ma,- .
,'_v-

'- · , _-.6

tai1do·.
Haberá quen leve unha grande alegr.ia .ao s~ber ~sto. Aqueles que
teñen a idea -do fútbol como cousa alienante. Pero o deporte t~n un
papel que cumplit como óen social, e di so se. trata.
;, , ;
Foi verdade que o espectáculo futbolístico foi usado para. alienar, pero este papel cumpliuno o espectáculo-.fú-tb9l e nori o deport~
.fútbol. Servironse e sirveuse del non por cualidades intrírisicas~ senón
como se puderon servir doutro deporte calquera. As c'onP.iciói:is qui- .
xct"on que f~se o fútbol, como no tempo dos romanos o era o circo.

EST AN MATANDQ O FUTBOL
Nós coidamos que o futboldeporte hoxe en día en Gal ícia
hai que o apoiar, ainda que non
se miren outras razóns que as me ramente económicas e de infraestrutura. E, cando decimos apoiar,
non falamos, que quede claro
unha vez máis, de apoiar ao Celta, Deportivo, etc., sen6n ao fútbol-deporte; pór as condicións
axeitadas para que rapaces e vellos, homes e tamén mulleres o.
poidan practicar. En Galícia exi~
ten bastantes prados, chousas e
soutos onde se pode exercitar l'.Ste deporte sen nengunha inversión económica. Pola contra,
non apoiar ao fútbol pode traer
consigo que moitos rapaces se
queden sen practicar nengunha
outra especialidade da cultura física, ademáis de ser u nha mane¡ra de propiciar a entrada doutros
de portes alleantes a nosa realidade .
O deporte-fútbol ho xe, quc i__ram os ou non, está plenamente
asumido pola nasa poboación,
forma parte do seu cotidiano cultural. Ir en detrimento <leste deporte trae consigo potenciar a
outros que case .sempre traen un
halo de colonización, o que non
quere dicer que non sexa necesário diversificar o aspectro deportivo, pero sempre adatando os
deportes as circunstáncias económicas, políticas, sociais e históricas da nación.
Ollemos os múltiples deportes, sobre todo através da tekvi sión, que están introducindo no
noso país sen ter nada que ver ,
sendo moitas veces imposíbel a
sua práctica, que vefren importados dos EE.UU e que levan inserto tamén unha mensaxe bastante
máis grande que o mero feíto de
practicálo : levan insertos outra

ñl.'cer. Están acabando co hábito
J o fútbol.

mane1ra de viver, outra,-socieJa<lc._:.

Is.to, que en si seria bón, acabar co incha espectador, vol\·L·<;e
· ' ªº cando va·i en detrimento do
¡' rJ ·ticante. E unha cousa conle·a a outra.

A MOR TE E LENTA
Hoxe están matando o fútbol, e os que o matan son aqueJes que se non viven á costa do
fútbol, viven co fútbol. Son os
directivos dos clubs grandes que
se negan a que os partidos sexan
t devisados, argumentando unha
perda economica que nunca pui- ·
deron demostrar.

Cada vez hai menos pr a..:t i-·
cantes e cada. vez haberá menos
figuras, ainda qu~ ·estas se poJeJ1
facer realizando un rnontaxe cocoas figuras do cine, pero p:ara _isto necesitan dos meios de
comunicación. Non é asi Sr. Nu ñez ?.

mo

Eso si, o que se pode ollar a
imple vista, polo menos en Gal í
cia é que a afición ao fútbol d1: crece. Pode ter outras causas, CI)
mo a diversificación que tro ux1 •
consigo o melloramento da ccu
:10mia popular, pero unha tfa <;
principais é a case total auséncia
do fútbol pola televisión.
Nas nasas aldeas, ás que non
chega a prensa e nas que non p o den asistir a ningun espectaculo
deportivo, a 1V e o único víncu-·
lo que existe con este mundo do
deporte-espectáculo que se nalgo
sirve á sociedade é fomentando
indirenamente a práctica do de porte-deporte.
•
Pero cada vez vense menos
rapaces dando patadas a un balón. Agora. ao empezar o coléxio;
os rapaces xa non piden como
antes, un balón para xogar cos
compañt:iros, xa que neste sistema educativo no que ao deporte
non se lle fai ningun caso, nen
isa lles proporcionan; piden,
non obstante, patinetes, raquetas
e outras cousas parecidas que
despois de pouco lles va.i valer xa
que non as poden .usar. ~onsulta
dos vários comercios de articulas
<:,ieportivos manifestáronnos todos que a venta de balóns de fút-

Os directivos, que non son
tontos, é imposíbel que non H >
xan isto. ¿Que intereses hai por
<letras que lles fixeron tomar es
ta decisión?.

Anque non o queiran creer esta escea -desenrolase nun bar.
estan vendo no televexo un partido de
futbol
-

bol .disminuira ostensibelmente ,
ainda, que, iso si, agoa a xente
maior compra mais balóns quf-'
antes, aumentando a venta doutros artículos.
·
Outra boa. mostra de t.:omo
baixa a popularidade <leste deporte é o descenso da venta de cromos dos futbolistas. Segundo estabelecimentos enquisados a venta reducíuse neste ano n,1n cincuenta por cento,
T~rnén, polo que respeita a
asisténcia ao campo dos equipos
considerados "grandes" en Gal íc ia a afl uéncia de espectadores
baixou ostensibelrnente non oodendo achacar só a má's cam pJ.
1

ñas destes nen á "crise" económica (fixemonos en Inglaterra ,
que en plena _"crises" hai un delfrio futbolístirn, chegando a ·.
puntos insospeitados, _isto non
se dá -a.si como así, senón .que é
un feíto fomentado para que precisamente a xente se esqueza da .
.crises e vol que todas as suas frustracións, ansjedade ,e: carga explosiva en vez de na señ~ra Tatchcr
no fútbol). '
- Aquí a xente non vai ao cam~10. non discute de fútbol xa que.
o índjce de leitura da prensa é
ínfimo, non fala tampouco de
fútbol porque non está informada, os rapaces tamp9uco .vtm -esas
estrelas en olor- de multitude a
tiucn -queren emular e qucrcn ·o-

-Dez ·m·iJ

:

~
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.
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Non é i:náis que _u nha hipótcses, pero deberia de pensarse.
Parece difícil crer qUe os mesmos que se lucran, ineptos pero
nori tontos, per'dan a ·sua fonte,
polo menos, de ~ncumiamento social. ·
O futbol non moire, estanno matando.
PUCHEIRO

~uscriptores·
.

unh~

Se cadra pódese aventurar
unha hipóteses que ate agora
non foi dada. Todos coñecemos
a vinculación dos directivos dos
grandes clubs aos grupos economicos de presión, aos monopólios e ao imperialismo. Pódese
dar o caso .que estexan sendo
ne:-.:ados por estes, tanto -eles corno a TV, para asi lograr a penetración doutros deportes ·q ue ademáis de proporcionar un meirande benef íció económico ás mul. tinacion~is , sexan un vieira J e
penetración cultural do impcriali mo.
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Prensa Galega

Cada ines desde o primeiro de ' xuño_ao primeiro de novembro, SORTEO dunha
colección encuadernada de A NOSA T.ERRA entre:

1:~ Os nosos suscriptores que fagan un novo suscriptor (FAGA SUSCRIPTOR
AUN AMIGO).
.
2.-· Entre 'todos os novos suscriptores.
1

:Nome
. . . . . . -., ... .
1

..•.. ·1

'Enderezo . . . . . . . . .

1

Localidade ...................._. ................. Telf. ································, !~·

L

Finna:

1

L_

1

-- ~ -

---

·-=-- - - -

___,i..

-

i

Precio para Europa ... 2.500 pt_s anua is Arxentina ...................... : 2.800 pts anuais
U.S.A, Canadá ........... 3.100 pts anuais America do Sur e Africa .. 3.6ÓO pts anuais

1

En ........ :.."..................... a .......dé .............................. _..... :-. ......: de 1.98 .. .
...::__

suscript~res

1

1

f

N.D.R.:
Para participar no concurso envíenos est~ boletín.
No primeiro periódico de cada mes publicaránse os nomes dos
afortunados.

l.

1

1

-

}

-As tarifas _por seis meses -serán a mi~ade d'as anuai"s ma.is cinc.oenta pesetas. _
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:ltixiene e panace~i
. Velaí un programa de política al_imen.~·il.r. ía -e':Jiut.ricío~nal .
__ ,
.
_ .
dade e saúde de un pobo. En realidade a liberdade de elec- ..
; ,·· . .~./ ·: · . :, . ·, . : . -, , · ción está sernpre dentro de unhas alternativas predetermi- ·
de un país capitalista e imperialista, no q'ue .fora. de aJgu nc;
- "~:~__ ,~·: ...l.:,___·_·.. _ _;,__:_-_ -___ naJa'\ , posta que unha série d<: factores, fundamentais coplá._ntexamentos nos que vísibelmenre jnc1den _
p ·s .as¡Jt' ('.,.t:us r -··
' · ·· ·
1 mo a renda, o -aceso a información e a subsceptibilidade a
copflitivos de unha economía de mercado libre, _nada t~ria j .
1 propal!anda, entre outros, contribuen fortemente a limitala.
de 'trocarse m,áis que a paternidad e.
. . , .
'
1·,
1
Por outra banda o espallamento dQs]'>nncip1os ,.dc nu F por iso que coidamos que unha das premisas funda.n 1en ta is a este respeito é o dar lle ao consumidor unha base
trici ón , a pesar do elevado grau de .e mpirismo e des~oñeCL"·
n1áis racional e coerente , para unha elección cor.recta dos
mento de moitos feítos, que ternos referido, pretend_e unh :1
Sl'.US alimen tos.
nutrición planeada e base-a da nos coñecimentos .,científic;,q_-;
actuais , sen deixar a casualidade ó ingreso. axé'i.t~do do~ n úllai que contar con moitas 'd ificultades, entre os secta- .
trintes·da dieta.
res mái s marxinados do noso pobo, no que se refire 0 espa- ~ :
. E moíto o que cabe e·s perar dunha po.lítica alimentária.
Limen to e ensino dos princípios da nutrición até conseguir :_ ·
axei-tada e das diferentes estratexías para defender e_prqtc a pene-tración do significado nutricional dos alimentos. Moi- '
xer· a vida humana desde que escome za n~ mavíz :111aterna.
tas atitudes alimentárias están fondamente arraigadas nas
at'é a edade adulta. C_abe tamén por este vieiro abrigar espenosas xentes, ·e son socioculturalrnente verdadeiros símbo- ·
ranzas de transmitir ás xeneracións vindeiras o património e .
11 is e cultos, dai que determinados alimentos sexan usados e
a dígnidade inerentes a condición humana (Ramali~gaswami ). J
ainda preferidos por este significado frente a outros con vaInvocando a eses princípíos de ·solidarídade e xustícia social. !
l1lr nutriti vo. Lérnbrome dun home do meu lugar que tiña .o
a liquidación do rnaor problema .actual 'que e a distríbu~i ó n
SL' ll cárrego unha família moi numerosa de cativos, era na
xa seria posibel ho xe en día, pois a cantidade_de alimentos·
t'poca da fame (anos 40-42), non había pan nen broa, a preque haí hoxe no mundo dividido polo n úmero total d o-> (
i'OS razonabeis ou non a habia. Parecialle que a falta <leste
seus habitantes , permite satisfacer as ne cesidades biolóxicas
alimento podía suplirse por exernplo con carne e outros
de toda .a poboación.
proJutos e optou por facer este experimento, que non tivo
En base a evidéncias actuais 'é <loado pensar que a_sign inito, porque aos seus fillos caíanlle os ollos <liante dunha
ficación nutritiva da alimentación ao. longq dos díferentts¡}'.~\tff:/A~Wk::~--,;,:....
Ltrangulla de pan, e na casa os cativos a cotio pedían o pan .
periodos historicos da humanidade, non gardase· uñha rela- 'Jf''.\ · · ""- ··
1\n s poucos dias o noso home colleu o costal e foi mercar
ción estreita co que se comía, polo con,trário esta relaciérn :~.:· ... ·
,. . .
m illo á montaña.
estaría condicionada, má ís ben, pota , ampla variedade Lk1s .
· ,~;....,._
A nivel epidemiolóxico do noso pobo, disponse xa Jé
alimentos disponíbeis, que permitían asi aseguraruns ingn.:'tempo na área qa nutrición de coñecimentos suficientes
sos axeitados cualitativamente. Non obstante hai que suli·.. _,.
.
sóbor de · problemas carenciais e situacións patolóxicas reñar que a transición dos diferentes periodos polos qu e evi- ~ediabe~s. O m~lor~r;ien.to e _erradicación 9es~as condide!'ntemente ten pasado o home, caza, agricultura, industria .
_____
..· ·
ri • 1ns esixe a aphcac1on mmediata <lestes conecirnentos e
· ten significado unha importante re9ución do número de ali ·
· Jllll: n das pertinentes medidas subsidiadas por un goberno
mentos para consumir, e mesmo a dependéncia de determilu pobo.
nados pro,dutos corno
cereal'. Hai que · su por tamen que
Corrixenda: No artigo anterior houbo algunhas omisio 11 s
estas transiciÓns, non St; teñen feito sen adequerir "contero- ' ·
e tum én traslocación de contido. Na columna terceira a p.1,.- '
poraneamenre, uns certos coñecimeritos e experiéneias, que
tir do ponto 3. - omitiuse o ponto 4 que di: Ter un sistema .-.
garantizasen nutrieíon axeitada, fundamentalmente no que ·
pam controlar a ccdidade e a inocuidade que xustifiqu e. a .
se refire a sua aplicación ao periodo do <leste.te , no que de
. unha nutrición en base a recursos homólogos e de espécie tualida~e .entre . nós, debido a causas que non vamos ·anali- co11fianza da xente nos seus alimentos, e o ponto 5 -Apornr ...
os estu dos e a educación referentes aos alimentos e a nutri(A. Rodríguez. A Nosa Terra núm. 86-3-1979) pasase a un- zar agora.
.
- ,
..
, .
ha 'nutrición por recursos heter:ólogos, que ainda que con- · . . Os límites de :iorma:lida~e d_a con.duta -alune~~ana, ~on · ciói1 con finanzamentos i'dóneos e prioridades be'n ponde-ra- templa as capacidades biolóxicas do indivíduo, constitue ev1qent~men~e m?1 : amplo~ c?mo ben_ amosa a vaneda.de de das pa:ra resolver os graves problemas de hoxe e fomentar a
sempre o intre máis crítico 'no ciclo biOlóxico humané', . - contextos nutroloxico_s_e so_~10culturais. nos que o crecu~1en- investigación exploratória básica.
Para acadar estas metas indispensabel:
Aparte de determinádos erros, ·debidos a cr,eéncias ·e · to e de~enrolo humano~ t_ene_n luga~ ; - o que non. quer d1cer,
outros ~abus que ainda -~<:; perp_etuai:i nas nosas corpunida- ,rtec~~~namente i qu~ e~ist~ - na reahdade un~a,1iberdade de 1.-Man ter vixiáncia sóbor do estado nutricional da poboa_ des, ~ - mesmo a falla de coñecimentos das nais de sectores eleccion - das diferentes dietas. _ Polo _contrar~o, pens~.m<?s ciun e cofiecer a natureza dos problemas adicionais obserya·
l
.determinados, a disminución do ·núi:nero de alimentos dis- que unha política alimentária e reallsta e que pretenda in- dos.
ponióeis, ten reducido paralelamente as probabilidade·s _d e . corporar critérios propia:ment~ nutritionais, sen ~ntrar e~ 2. -Crear programas dentro do sistema de atención m éd;ca
·
acadar un conxunto axeitado de aminoácido~ e outros n·u- contradición, ten que recoñec;er entre outras cousas, a can- para prevenir e correxir problemas nutricionais.
trintes do alim!:!nto. Isto que cecais .ten ocurrido a-:rniúd0 va capacidade de elección que teñen os consu~idores : E: 3. -Colaborar cos profesionais médicos e paramédicos nunba
p©lo impacto do's elementos naturai.s (sequías, -e.. ·c alamida- · máis, esta c'apacidade debe estar. tanto' na teona. como n~ labo ura coordinada para millorar o estado nutricional da
d~·s diversas) nputras ép~cas, · fica a ser unha ,custio_n de ac- practica dalgun :X~iro sub~idiada polos responsabe1s da sam- puboación durante o -ciclo vital.
1
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.da _terrá asobaUada
-COMUNI.C ADO:DA U.T.KG.
(I.N.G.-C.T.G.)
:

_ O comenzo do no'vo curso,
comq. era .de pr.ever' significa . a
re.á.nudación da represión linguística, encamiñada a _impedir
o direíto· do uso do galego na escola, mediante a posta en prácti- ,
ca do "Decreto de Bilingüis_m o'.' ,
instrumento legal axeitado para
tal b<1:_r_ba_rie. ·
Así, tantO en Dices:Rois,
como en Ortigueira,' existen xa
denuncias feítas contra profesores de· -E.X.B:, promovidas por
persoas . de marcado carácter.
caciquil · (Secretário do . Axuptameñ1:0_ de Rois, por e·,x.), que
ten tan manipular aos pais dos
alumnos_-, para que estes .asu- _
man obxectivos · antigalegos .e
antipopulares, contranos aos
própiios intereses dos pais.
Polo
_\ánto a ' U!:EC
(lNG-CTG) ~matnifosta que tomará a~ ·mecÜtlas, que estime· o-

port~nas pá~a a, defensa do· uso
do ·galega ·no ·ensino ..ao·· mesmo
· tempo·. que-, fái ~ñ chamarrien tq
a todos os ensinan tes consecuen _·tes no uso do nd_so i~.i.oma, pafa·
·que perserveren con firmeza I'la
sua postura e secunden todas _as
actividades, que"· ten dan a:- conse-_
guir
a·- D~rogáción do al_draxa::n-,
_.s,~·

te "Decret0 de Bilingüismo".
-"COMUNICADO DA
. COORDINADORA ABERT A
-Hoxe no acto oficia.1 da ·.
inauguración do curSo, as auto ridades · académicas deixaronnos
ben claro, por se f ixera falta
· facelo, que a Universidade segue
sendo ese _coto privado c;le "mep.'tes ilustres'", ·e "cerebros " p~ivile
xiados", onde toda. relación co
pobo e coas suas necesidades
culturais · ·e educativas son
pu'ra coincidéncia.
Levaron até tan- lonxe o seu
celo elitista que mesmo pecha-

ron as portas do paraninfo á
"chusma estudantil".
O carácter clasista <leste tipo
. ge actos· de aristocráti"ca pomposidade · (como foi no derradiero ·
~urso o acto de investidura) contrastan coa actual situación de
crise e miseria universitária: Coa
falta total .de m.eiÓs e servícios
universitários; nula 'irivesl:igación,
co cad.cter a.científico qo ensino
no s_e u contido e forma, co total :·
' alonxarrien to do mesmo . dasº"·
necesidades populares, etc ....
óferecemos' así ,. -as autori~
dad es acad-é mÍcas -uriha ·perfei
representación
esperpéntica
dunha grandiosa e ilustre univer;
sidade que non exi~te. máis que
nos seus ambiciosqs, eíeitistas .e
reaccionários proxectos .
Por outra banda o rectorado
seguindo a liña dé actuación do
derradeiro curso, CO!flO · r~sposta ·
ás demandas estudantis, chama
. á policía qúe _practiéamente riñ-a
rodeada a facultade de Xeógrafi-

u
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a e l listoria. ·Denunciamos este
xeiio de ·actuar totalmente represivo e esiximos a_retirada ,.das
FOP de todos os ré cintos universitários.
A : Coordinadora :. Aberta
reafirmase na defensa da sua
táboa _reivindicativa, na sua
postura de esixéncia da · dirnisió~ . do "Magnífico" Rec;tÓr
e do todo . o seu equipo recto- .
ral asi . c~mo dq Gobernador
Civil da Coruña.

residéncias que cubran as m:cesidades reais (poisque a bon ~e
guro neste ano as solitudes
rebordan as prazas previstas no
Burgo), ampliación de becas etc,
etc. Unha concentración de estudantes na Facultade de Histórias,
onde se celebrou a sesión de
apertura, puxo de mallifesto ·
estas dem.andas, esixindo de paso
a dimisión do Rector, pese a que
un m~ro de bedeles impediulles
o acceso á aula de sesión. Detectábase
asemade a preséncia de
UNIVERSIDAD E: .
_d ous jepps de policía. á~ portas
- A CONFLITIV1DADE .
· do edifício.
·
MADRUGA
Ao rema te do . acto os
·A conflitividade madruga na
concentrados espallaron unhas
Universidade. Xa ná Sesión de ~
follas chamando· aos estudantes
apertura· do v~nres, día tres; se
á unha asamblea ·d~ distrito a cem~nifestaron os problemas. arrelebrar o xoves, d1'i' \io~ ; na ·Fa. · dor dO's que xiran as rei-ViI~dica
cultacle de MedÍcifü:\., ao me~mo .
cións estuda:.ritis na actualidade,
tempo que protagnonizaron "salcentradas sobre totlo na reapertos" en diversos puntos ·da cida- ,
tura do Burgo con' toda -~ prode, desplegando pancartas nas
- blemática dos servícios universique se explicaba a problemática
f ondo: comedores
én máns . privadas),
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'-'Ciprianillo'' que tanto ;txudou aos buscadores aos bu~ca
-Sigue senda _a t~ima-do.s bus- dores de tesauros, tqfamos que
cadores ' de i:esouros esgarabellar · reparar no depósi~o que no ano ·
n'os castros, esmorear c;onstru- 19 5 3 fixo Dori. . Xüsto . Bedoya
cións que . duraron milleiros de García ao Museo de Pontevedr.a.
anos e destruir para sempre, Cando . Don Ramón Otero Peaspectos importandsimos da n.o- . drayo se .poñía a falar da fartura
sa cultura, o personalismo, ·o cultural de Galícia sempre tiña
afan . de sublimarse rebuscando un has frases para suliñar arique''tcsouros" é unha das moitas z_a .da orfebrería do torques Je
enfermedás que alporizan aos Burela e da diadema de Bedoya ..
arquólogos con afan científico.
Este tesouro ten O· seu ·m1sOs tesouros. voltaron tólos a mais té.río, endexamáis se soubo o lu dun "caizasachos", as lendas, .. gar exacto no que foi atopado.
as trabes' soterradas, as constru- Don Francisco, pai de Xusro,
eñxebre os . tempus'
cións esquencidas que uns . din deixóulle aquilo que estaba no
romanos: dou-s anelos de o.uro
dos
'-'romans", outros dos faiado ~ - que "les podía valer
"mauros", dos "franceses" ou para algo". Uns dín que poider-a ct1nha ágata, vintesete, cle!i_ári.os
dos
"fauciosos"
axuda.ba.n ser da -Graña en Brión, outros da de plata que se poden datar des~
de os tempos .de Xulia (63 -44' a,
a darlle ao castro un ca.racter
comarca do Salnes.... Trátase
máxico, de encantamento, de dunha cunea~ de bronce con ta- C.-· até os tempos de DorrÍicia"tesouros" e cousas nunca vis- padeira que no seu interior tiña no (91-d. C.) Tamén había dous
ras... .
unha diadema de ouro repu- aureos, un de Nerón (S.4-68 d.
E falando de tesouros, que xado , un pbr de brincos a xeito ' C.) e outrq de Dómiciano (85
d . C.). Posibdmente foi neste
mel lar seria. darlle outro nom e, de ril, outro par semellando ' un
n t ir1 quedar nas frases do libro
la herinto e outros ma,teriais de te mpo , os derradeiros anos ·do
' Jt'i

'

.

.
.
.
_.disq1i11l1ción nos extrem:os, t~ral
1i1entl' repuxada,- aspas, pu:nti. iios, pezóns · bordeaqqs · p<»r
u 11 ha riñgleira de a.ves á9uáti~as ,
'. récni.ca para a que se ·. empre:
•_goü unha estampilla e ·l!n ·punzón para perfecc'ionar: T~h r:nostras- de ser gobernáda nalguns ca: ses de rotura., para elo ·usán:mse
unhas plaq.uiña.s dé ouro que se
adosaron a base de martillado.
-~ Se nos poñemos . a btJscar '
paralelos atoparíam_olos, moitos
en toda Galícia e no Norte de
· -Por-tugal, na area castrexa: Can gas de Onis, Riba.deo, Elviña, Afii"c ... pero tamén ca orfebreria
Jo Norte da península, Aliseda,
teso uro
ou o Cortixo de Evora en San-·
que mistura pezas moi antcr.ga.s.
lucar, Carambolo en Sevilla.
autenticamente prerromános e
ou sexa cultura Tartéssica,- núoutros materiais xa· de romanicleo que polo comercial debeu
zación.
de estar moi cinguida. ·ao NoroesTodo " é interesante neste'
te 7· artellando _un trafeg~ -mai:íti
acobillo, pero quizais merece
máis ·aten.ción a diadéma ct»n
mo
entre
as
ribeiras .do_
. 17 ,7 5 graroos,- forma rectangu-··, Med'iterráneo e as costas · d o
lar, abombada no centro e rn
Atlántico.
.

andando aterra.
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nomes de xornale~ do século
pasa.do que son unha verdadeira.
fermosura. Así El Iris del Bello
Sexo, que se i.mprentou en
Santiago de Compostela..

NOTICIA DA "SOCIEDAD
FILANTROPICO
DRAMATICA"
EºDO SEU PRESIDENTE
Hai feítos · ben curiosos
po lo mundo adiante. Entre_ eles
atópa.nse nomes de persoas, de
cousa.s, de institu,ciós e de libros.
Entre os tíduos dos libros citase
moito ún que se chama, na.da
menos que Alfalfa espiritual para
los corderos de Cristo. En Lugo
ºimprentouse , hai xa moitos
anos, 'oútro que leva. na súa
portada o
seguinte . rótulo,
que tampouco é manco:Ba:
!idos del Divino Pastor a las
ovejas descarriadas o avisos útiles
a los párrocos. Un verdadeiro
fora de serie redactando as
portadas dos seus proprios opúsculos foi don Juan de la . Coba
Gómez aínda. que, ás veces, era
breve, conciso e sempre orixinalis.ímo . Ten unha obra - non
sabemos si drama~ comedia ou
Ópera líricaque titulou
Moros pertinaces e que sos pcitamos inédita. Moitos desexos
ternos de botarlle os ollos
derriba. A ver si hai sorte porque
pacencia non nos falta. 1lai

En Ribadeo hai unha entidade que ten un nome un
pouco chocante: Sociedad Filantrópico-Dramática, fundada
na primei.ra mitade do pasado século e que, na acutalida.de, EOZa de · boa vida. Ten o
número un no Libro de lnseripciós de Sociedades da provincia . de Lugo . O seu a.ctual
presidente é d meu ·vello e
querido amigo, o médico Xoa'quín Lourei.ro Aenlle , que a está
revitalizando e intentando poñela nun pri.meiro plano da v:ida·
ribadense. Desexámoslle qu~ o .
logre.
Hai moitos anos
L...tantos que dá reparo deci1o que conozo e trato a Xoaquín
Lourei.ro Aenlle. Dende a nosa
época de internado na Academia
Galicia, dos Maristas, en Lugo.
Loureiro es.taba nos derradeiros
cursos· de bachillerato e servidor
nos primeiros. Eran anos de mal
comer e <;le fame ·dura·; -A ración
que nos daban no col~xo ·n·on

éhegaba a medio dente.· A hora seca. O <lito pociía ser certo : Fi- barcos de vapor. E cecáis coñeda merenda repártfannos un . xo carrei.ra: óxe é funciona,rio de ceron a Ibáñez, o das fundiciós
medio -chusco de pan mouto e ·certa i.mportancia na ademinis- e i louia de Sargadelos. ~De se-·
rÜín e unha onza de chiculaté, tra.ción. local, · nunha cidade . de guro que todos eles eran amigos
que recibíamos alangreando. Os Castela. i O . qué son as cousa.s e de:>, pintor Fierros,- abó do _erudi- ·
máis grandullós e os máis abusós, as voltas que po<l:e dar ó mun- to Dionisia Gamallo Fierros. Encon moita frecuencia, quitában- do!.
,
tusiasma.ríanse · coa ·vía estreita
nos, po~ forza, a ·· m'e renda ós
· Prós ineus ásombrados olios de ferrocarril que iba de Vilaomáis pequenos, gracia qeue nos de néno Loureiro era un rapaz driz _.a Riba.deo, en cúio ·porto
cabreaba moitisi.mo. ·qs--ca:tivo§, ~'i.nrnenso~ outo 1 éomo un.monte e embarcaban o ferró que_ arrin na
nosa
desesperac_!ól),_ forte como-un ·touro. Cando pa- caban nas _minas. Os versos de
acudiamos a Loureiro, que lle fa-· . saro r:i os . a.nos· compro bei .que. Zo.r rilla, Nuñéz de Arce e os
ci.i devqlver a merenda Ó abu_són non- era tanto: é un home outo dramas de Echegaray encherían
ou· ó grandullón. E.n tre os intér- - e. forte. · Pro xa os ollei moito dé- trebós tumultosos os seus .
nos m-áís pequenos Loureiro era _ meirandes: Sigue con~sé~vando a eorazon·ciños' de b.urgues_es vile:.
un . verda.dei.ro ídolo, un.. héroe súa grand~ !lªtÚf~lidade e a súa ._ gos. As súas mozas · l~eríahlles
comó Su.permán ou ·O Capitáñ cordialidade xener9sa que ~oÑ. , />_ ver~os de Bécquer. . Eles
Truen_o. Habla. ocasiós _na~ . que meu xuicio, -as s.úas gr~nq~s vir- rrios_ escribirían -poemas polos
ni.n tan siquer tiñ~ necesidade i:udes de sempre.:.
~ que .;,oai;--ían and~~iñas -- e gaide interv~ . .Abondaba: son:Íentes
· Debe. ter mo.ito , engano, vot.as. Algúns estarían atentos ·
con invocar o seu nome che.o de . moito, ser presidente dunha so- · ó Rexurdemento ga.légo· e merprestixio pra nós.
ciedade -de tan vella e' cun ·nóme . carían libros .de Rosalía, . Pon- A.
mín · perso_a lÍnente . tan rómantico ·como esta de Ri- ·dal, -Curtos ,- García ·- Ferreiro ,
botoume unha- mau, ó segundo · hadeo que preside ·0 meu· únigo El - Regionalismo · dé ·~·. Brañas, ·
día de entrar interno. Un dos Xoaquín 1..oureiro AeHlle : Os a .. História d_e Galí~ia: . de. Mur~aiores, que xa cursaba quin to, libros de actas teñen que ser p~1ía~
a_s novelas.. r<,>m~~icas
arrcbatoume violentamente·a m i- unha ledicia. O mellor moitos d"" · D, Benito Vi(:éttOóPétei. _, ña. merenda.. Loureiro valeume. dos seus fundadores aínda lem·Este é o pasad.o . XoaE nunca tiveH máis problemas bran os barcos de vela, de longos .quin
Lour~iro · Aenlle fará ,
oxe, . da:· Socie<leste tipó. _Do · que intentou e deliciosos ñomes, e o 'tráfego nos · días :
apropiarse indebidamente da mi- do kummel ..de Riga e dos rec~~ ,d ad
Filan'trópico-.Óramática
ña meren-da decía.p que,· cando J~·ntes cacaos ultr-amari.ños · qu~ de Ribadeo unba ~ntidade .cul-.
estaba na súa aldea; poñía cue- e~traban, p~lo porto de ltjb~deo. tural, ga_~ega e exemprar; Est~
llo.· duro prá ir gadañar na herba E asombrarfanse -cqs_· primei,rps.. mos seguros.

mes_

e

de

ast

de
;to ·
150

1ue
les
cede
tas

1

os
has

tes
ceFa-

no
;al- .

da1as
ica

.

~

...

".

l~Af;A UN l~EUIJl~NO .ANUNt~Uf
·~¡

NUN·· SE·l lAlllO
'
. '

.

-

- ~- .,, ~

-

.....

.:.

.......

..

......... .
.

., 'GUIEIRO

.·

'J

..

1

. CIME·
sen sabelo ,. por en.c ima de "i:~J as
o sabemo s, es.tán fortemen re
as causas" . . Tara é ; virtualmentt'. ,'
implantados n.o gusto popular
a. repre~entaCión dos USA. E~ca~ - .
c. rio1i por casualida:de: os grai1Curioso-fenóme·no o de e ~ ra
1<1:-ta está_charnadá a realizadón '
pclícula-guadiana, un ha .das 111:·1 is · des. dramas paixonais teñen a su a
d ~ ·epopeia nacional.
·
.r:tigame no drama cotián, o.s'
vistas do dn é américano g1,.1e hai
3. ~ A ambigüedade do Thc
:1 mores e desamores, tan falso~
anos convoi;aba e11 Ourense a n uEnd, tirste, melodramático, o ga mcroso público das vila2 da pro- · e exteriores· da Escariara, teñ ~J1
)án e ·a bella separanse . .Estimulo
certa c.;apacidade de conexión
\' Íncia : - m esmo se fletaban
a seguir a' loitar -e fofrer e xa que·
:coa experit:nica ·do público.
au,oh>uses- , e.: hoxe ao comézo
. logo . compensatório d~ cara á vi- ·
Como · capacidade de conexión
. dos 80 é ainda a mejrande ·éxito
da real dos espectadores. Ma.is
ten -esa catástrofe co-n stan te qué
de taqui ll a da temporada no Es~
é a vida para Escarlata ,. ainda que· . final tarnén f~liz •..épito- ~ Escaria'.:
~ tado; "reviva!" cincmarngráfü:o
ú ao co11tra1uz, lenta elevación
ela , a · .diferén-cia do · público,
que se acompaña da edic ión da·
· habita en ..grandes pazos e viste ·- da cámara .que perinite divis;ir .
novela de Margaret MiÚchel en
·Tara kda e preciosa, é esa v011"Lecturas", revista semanal fe- · 'tertiopelos, orgullosa sempre: En
rade de. facer país, metáfora da
l.'.erto senso, ~s ·siruacióñs son in menina de con·s olación · socia l:
.:\rnérica nascente.
rerpretad·as dup xeito material ., ·
non é casua( _estamos ante un
"' 1cia:lment e -rea1: a obsesiún tk
folleti'n . Ese t' o motivo esenc ia 1
l·.~ l.'.·:1 ria ta pofo diñeirn. pül.o J ~ ,
ANT.O N BAAMONDE"
para entender a: su~ tuatrá ,rcpw
censo ..;1:-ic;ia l. .: ·.
·
. sición no Estado. No'n é a moda
retro, nen a ~ cc.)losalis~-o do hl
me ne. tan siquera a aburrid~ _
vanali dade ·do cine actual americ.a no, o decisjvo; é a hipnoses
que exerce sobre o pl}blico non
só I?Ola identificación cos ·perso"o PODERINDUSTRIAL EN
naxes senón tamén cos mecanisGALICIA" DE C. NOGUEIRA,
mos f~rmais, co punta' de .' vi-s tá -_:
L. ~OTO E X.L. FACAL DE
da c-ámara _que impori a,. -~·tia lei
. EDICIONS XERAIS DE
na percura do impacto nó_es-pec· GALICIÁ S:A . .
tádo_r ,. espectaqor que, s~ é:onvirte así en avisado có·mpl-ice das
truvulé11cias amorosas e d~ aJü- ·
~ contén os en Es-te· librino
va resolución da Escarlata o."! la - ·
ra - excepcional Vivien Leig~
. ·sa.ios e .traballos económico~ do
,
. 1ibro "Galicia., realidade econo' - ·
Porque a 1, e, na . combinaciérn. e xacta do melodr::p na · e~ mfrral.·ión ·
, O .segwndo ._aspecto fu .nd :1- _ rnic~ e ·conflitQ -social" que n~n
ética está a clave do éx i.t o· de
-mental no filme é o seu-·carictér
_c_hegou a saÍr á luz por te1o 1mpe"O. que 0 vento se levou".
L·pi.l:Q; a. narr[ci6n do nasci~ent1:) , -dido~·o seu e.ditor o Ban_co de Bil
dtrnh·a nac-ión des,C leserta nostálbao.
Réalizada nos an 0 s 37-38.
mái-s pblo. seu produto David SL'xia sudista gue magnifica e_ ~ua
Ainda que con_sta como poslenick, que polos sucesivqs dirl' calian_za coa burguesia desenrolisto ao día polos a11tores o cerro é
· tores que .estiveron ao frente da
ta nas~ent~ n~ _
nór.re. E _é asi:c1uc . . que ta1_posta ao dfa é moi cativa
rodixe
-Cukor, F[eming ,
a parece ~O. ºfilme sen que iso Sll
-·
d
· 1 l
e que puideron ·ter feito un
"O que o vento · se Jevo11 ·-. - pon.a con . ena ~ora .·.ª gun}ta <Í
··
.
maior esforto·· para oferecer nalb
caracteriza exeniplarm~nte u
nova urgus:s1a sen~ verg_9na e trcgran cine USA da éf?oca. · .
pador~ . representada . polo tan- · gun _cas<>" un traballo máis cqm-.
. . Perfeitamente · . traballab;r,
(km ·Eséarfara~.Rott e ,por -0utra
·ple.to.
· · ·. .,,.
c«m planos _d e g~an· funci~rialida~
hao~a-_ MehüÍi.:;.-Wilk_és arquet.ipos
Camila Nogueira despois de
de e elegancia para mellar ser;v·ir
da b~n pen·sa.nte-· e-antiga aristo analizar a formación da industria
á narración. Cunha banda musi- · ;:rácia. _.F-inalmente, · rr-es cues·gale_ga a partir do secto~ consercal ~ómposta por Max Steiner'~na.· . ~ úóns.sig~ifüi~tivas:
.vciro, a ·co_nstr~ción naval, as
que salienta· a rrie.lod_ia?base que.' - ' . : 1 ~....:. _ .Tanto Escarlata corno ~ presas hidroeléctricas e a indus- ·
"suliña _os intres de gran-diosidade ::'-.. R,ot;_.,. pér$Jgµ:en ·amores imposí- _,,_ tria madeireira _dos aserradeiros
:>u . delicadeza.
· "·.. beis···- __:iso'
€stá
'dentro
da filoso- • ·-· pasa a estudar no pri_meiro aparI'fl Cunha ·deblax<hk
·r
· ·
, ·
·
·
L .
\·oces
me~ uas que eng~tñ~a · per: ,
fia
-do
m'éJOdiama-,
ma1s
aconte.
·tado . desre · libro o crecimento
.
f c1taménte toa intenci@naljdad·e ·_·- '-e: qu'e· isc( simboliza 'a subordina:
·¡
'·
f.
1
...
.
1
.
,
d
.
.
•.
.
ecenomico dos 60 e a süa reper(.1O f l me, e .rna men-te non te.e lc1on O- seu "amor ao ascenso so-nicolor -exuberante que. rema·rca
L·ial : ·
.
rnsión en Galícia, ao se crearen
os. contrastes da luz e ·:dille un
2.- :A peHtula l:o~eza. e re:- ·· unha ·industrialización · depenC\.Tto ar de cromo. - Até nos·
mata· cunhas palabras do · amo . dente e un aqmento da emigraartif ícios máis secundá:rios é esta ·
O 'Hara a .Es.c arlata: "Tiraras roción; para entrar logo na estro-.
película' un pá'radígma do inelod~was tuas~ forz.a~ de Tai:a, strá <!.,
tura industrial actuál, con dados
drama: F. .os .melodramas, todn s
c..;ra t.cn:·a. 4t:1l·n amarás, se cadr~·
sobre os sectores da minaría, .
"O QU E () VENTO SE LEVOU'' -
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obras públicas, sector enerxé· fritos P<!-ra o Banco' de Bi.lbao
dco, alimentación , textil, made.i-sí podian . ter. anotado na.
. ra, pape], -ce~nto, et~. tir:l;dOS
a.ctualizac_ións feitas, crítica qu ·
posibelmente de do·ssiers e fon- ~ - P.or suposto hai que facer .exten
dos . documentais e- ·de traballo .
siva a ~- Nogueira bón coñece
da empresa para que traballan
dor .dos
, conflitos soóais da co ns
alguns dos aqtores. Particulartruc1on naval, etc.
~ mente .pouco densas son as páxi. , ~-L Facal aborda a cues
'. nas adicadas á industrialización
tlon dos grupos económicos bai
dependente dos 7Ó, có epígrafe .
XO O título ambicioso miis d
sobre "a .polémica de industriaque es~larecedor _ de "O podei
liza.el.ó n'!. 'Realmente .'nesta es-.
rnd~stnal:grupos e monopólios ".
pe.cie de conélusiQns non se tiran
a nalizando os grupos do IN¡
dados concretos para .unha alter- ·
Pastor-Fenosa, Ferhandez-, e
nativa- nacionalista e a nota
das multinaciona.is operantes c1
actualizadora é - l:uriosamentt::
território galego, aportando inte
mái;; esclarecedora nese sentiJo.
resantes dados é tirando un.ha
_tanto para calquer militante na conclusións sobre a política mü
nopolista e a's suas consecuéncia
que . merecian uli tratament
máis acaido e exten so , mesmo n
nota actualizadora 1980.
E tamén este autor, X. L.
Facal, quen estuda a " expulsió
de recursos fina nceiros na economia galega" , sen oferecer unh
verdadeira solución ao problema,
ao remate <leste libriño que ,
porén, é cando menos
do r da reflexión sobre os noso
problemas económicos e incita·
dor da necesidade de procura
unha solución nacionalista ao
cionalista corno para ca.lquer
temas analizados, cousa que no
!eit-0r atento.
chegan a facer de forma comple
Despois <leste traballo so brc
ta os autores.
"Evolución histórica -e estrutura
Neste último traballo d
sectorial da económica indusX_L. Facal· non existe tratamen
trial'' galega de C. Nogueira,
t~ profundo da problemática,
mais pretencioso do que c<?mpleexistindo mesmo · vacíos impar
to como anotamos xa, ven un setantes en traballos efectuado
gundo traballo - da autória de
sobre o terna · ou relacionado
Luis Soto sobre "Industrializacon eles, se cadra porque Faca
ción agrária", centrado sobre tonon é especialista na matéria. '
- do nas · industrias lácteas, cárniEn calquer caso, o libriñ
cas e pensos, sen que polo autor
é merecen te da atención do le·
se esiuden en . profundidade
tor e ainda máis de todos canto
as consecuéncias de actuación
militan no campo do nacionali
dos monopólios en cada sector
mo, CJ! referéncia aos dados qu
e as comenénc~s existentes, de
· se oferecen e as alternativas eco
todos coñecidas, coa Administranómicas e políticas que pode
c;ión española (e mesmo os seus
suxerir nunha axeitada interpre
altos cargos) por parte destas
ración do fenómeno da <lepen
empresas · monopolistas, a re déncia colonial da nosa_ nació
presión social exercita ·contra
que, porén, por veces os autore
os traballaélores (folgas do leite)
non chegan a expór, apesar da
, etc., ~speitos que se ben os autonotas aC'tualiz.:idoras de cad
res non podian tocar evidentecapitulo.
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lenda da cidade sen no-me," . Capitól.
.
Valehtino. PrinGipaL
Ourense:
·
A lúa-. Mary.
2 Premio: · ~'O con to .gaJáctíVilagarcia:
co ".de
Carlos Lopez 'Domin"Ben-Hur". Cine ·Fantasio. .
. guez;
P.ontevedra: . · · .
· "O . q.ue o vento se levou.''
3 Premio: '~~A ílla dos éarba-Couviz.
llos;'. de X. Car~ei{:o- .e- "No país
_. Vig(>: .
do Réi Miño", de· ~ - Gonzalez.
. ·."Cónsello Sumarisimo'" · de
Costas Ga~ias. Dias i6 e 17 de
. PU6LICACIONS
· outubro, .proxec~ións nÓ eme
Salesianos as 8 · dd será~. Cine
Revista ·galeg~ de Esnidos ~grá:.-·. Club.- Abertal.
. rios: Editada polo serví ció c;l,e p·u- .
DISCO DA SEMANA
blicacións .da .Xunta de Galíái.
e qir ixic:ia por Xa1me Isla o ñ. 3
contra con··:1rdcu los de .temática
DANZAS ANONIMAS ESPA-1 -·ei-emio: "A insólita an~fi
tura de Manoliña Ca-t ro A as .. , fr
Francisco-Jaraba. ·

Cccí.rnicas de Marti Royo. ( ;:1k- ..- ria Sárgadelos. Rua Nova, 16.
Santiago. Do -8 ao 30 de outuhro
de 1980 .
.

moi di versa .

xón. O album recolle dua
actuacións (1974 e 1978) ta
. <liv.ertidas como sempre . . Aind
que doble, o préciq é m
económico.
Os Breogáns. - BAILANDO
COS BREOGANS -.
Ruada R-108-D

ÑOLAS (s. XVll)
Clave.- Pablo Cano
Edigsa AZ 70/13 · O clavecinista_ Pablo Cano
presenta no se.u segundo disco ·
-. un ,fermoso feixe de danzas do
~azasete no que se rr!isturan te:ma.s-· populares con · danzas de
sona internacional ná época. A
. interpretación é a seleccibn son
- ~nha inostra de bón gusto e elegáncia s~ ben á~.-~~~ parece
esqi.tecer Cano o · car.áct<;r bailá-_
: ' hel dalgunhat peza. Recbmendá_bel.
Boys óf the J.,,ough.'- THE
HOUND AND Tf:IE HARE .
CFE-Guimba,rda.DD-2203 3
Os rapa,ces

Na colección "Brinca" · re
mo's . a un , do-s grupos con "mar
cha" -salseira -e salerosa·'·'.

'
.

d9- lago' non

ne~esnan · pres.enta¡:ión. :polos · · ·

.nosos la.res en tre._os degustadores
do interesante folk lore ~~glosa ··

·

Vainiq. Doble.- EL ESL
BON PERDIDO .
CFE-Guimbarda GS-110.86
. Desde .a penosa experiénci ·
da co~pofiente de "Nuestro P · ·
queñ~ ·Mundo" a cal foi obrig
da a · casar ben noviña·temos q!.1
sufrir agresións ao ~~ito .de ·" M
cedades," , '·' Agüaviva'-'. "Jarcha' f.
".Fuxan· os Ventps." · «~ <Jeináis e
rais · máis o~ .menos profética •
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A) Atraido polos do seu mesmo sexo.

1ática
rnpor
u ad o
nado
Faca
a.
ibriñ
lo Jeº

B)
C)
O)
E)
F)

Carpaza, uz branGa.
Plátano bastardo (arbore de.sombra),.
Hospedaria, albergue.
Arquitecto cretense que construiu o Laberinto.
Entre frío e quente.
G) Suxeita, obediente.
H) Luz, fogo .
1) Conxunción.

:anta

malis
>S qu
.seco
pode
erpre
lepen
1ació
Jtore
1r da
cad

SOLUCION ao Nº 12

Fomos f icando sos

*

o sol o barco
P.
~

mais nos
0u haronnos o sol

O dia 10 do presente mes, tivo lugar na E. U. de Enferme-

'. SL
0.86

Finou despois dunha vida
sempre en laboura polo amor a
arte, en _Madrid no ano 1960. E
digo eu: foon lle · abondan meritas para que repousen as suas cinzas no Panteón de homes ilustres? . .
íPara ti sublime artista reé¿lle estes meus versos como a mellor flor do ·xardin desta pasaxeira vida!;
Entre os pintores galegas
f o-i sen dúbida o mellor
cos seus máxicos pinceles
que nosa _terra pintou.
Os seus cadros teñen vida
de coorido e expresión
d'igno be:11:, canto' nos fixo
. ique cal tesóuro deix ou!'
ANTONIO PR:\ÜO DIAZ

CARTAS
CA ITICA DOS DE
ENFERMERIA

" · te
"mar

*

Galícia sempre tivo pintores
na vida madrileña. Na enxebre
q 11c foron moitos deles honra da
' Vida Gallega" do mes de febreí'i U a terra, recoñecendo .coa maioro de 190.9 (número 2) da Expori'a deles adicados somente_ao arsición Rexional que houbo en·
re relixioso porque a igrexa era _
o
-Santiago no dito ano, onde figuforte por ·d9minálo todo. Nos
raron moitos dos seus cadros, di
te mpos pasados o pintor - non
del: "Galícia xa ten pintor'', que
,, 11 aba a paisaxe nen as mariñas
quere dicer que antes de Sotodas nosas praias, . a non ser que
maior non houbera quen tan ben
1e ser vise de fond'o _das figuras.
pintara os co~tumes da terra. Nes'\:os comeios do século pasado
ta revista foi onde o • noso ines· o i .c ando comezou a camiñar o
quecíbel Castel40 comezara -a
1 r ti sta polos sendeiros formosipublicar os seus primeiros dibu1os da terra, comezando a plasxos, cuxa portada e c-ontrapartamar nos p4peis ou lenzos a beleda son formosas ao mesmo tem 1.a dos campós e do mar. Falapo que satíricas. Voltando á lemmos agora dun dos mellores p-in ~ _ b r~~za: de S_otomaiGr ternos que
. tor.es galegos da pintura contemrecóñecer que os galegos -debe-poránea . Fernando Alvarez de
moslle moito a tan senHeira per_Sotomaior que ven ao mundo en
sona polas n;10i~as maravillas que
Ferrol, o ano 1875. A nosa terra
deixeu, que sempre seran altiva ·
de sol e bretemas xamais tivera --- expresión, de gracia a sua·memó 1
quen a soupera refrexar con tan- ria
ta realidade . Nos seus cadros relocen con xenial pureza dos no;;;os paisanos nas festas al_deáns o
mesmo~o mariñeiro entre un fondo bermello das augas mariñas
entre as loucas gaivotas. Ai temos a sua digna obra como unha
eterna canción -a Galícia. Esr.e
d.dmirábel artista. que ollamos no
dibuxo de cando era mozo xa
cheo de méritos, ganara unha
pensión para _estudar en Roma,
onde se sinteu moi namorado
pola arte clásíco ao .contemplar a
corida aáe dos estilos, como o
do gran Rafael de Urbino, do Ticiano e outros máis de imortali-.
Jade lembranza. No ano 1908
foise para Santiago de Chile on-de dirixiu a Escola de- Bellas Artes e onde deixou averitaxados
discípulos, mais pola morriña da
sua terra vc;use para España, onde pintoQ moitos retratos de personaxes que lle deron moita fortuna e celebridade. No ano 1922
pasou a' ser Direct~r -do Museo
do Prado, e en 1953 con toda
admiración aos seus méritos foi
nomeado académico de San Fernando , .recoñ-ecido ~n dos mellores artistas, como mqi estimado

ría de Santiago unha xunta dos
, _alumnos da l. Promoción, para
tratar diversos temas de interés.
Tratouse a falta de saídas dis-·
ta carreira, pois tendo en conta
que xa acabou a 1 Promoción, non hai saídas, tanto a nivel profesional, pola falta de posto~ de
traballo, como a falta delas a nivel académico, ao non saberse
Practicamente nada sóbor das
Especialidades da Enfermería~
Curso de Licenciatura o.u 2 delo , Curso ponte de acceso , de
Medicina-.
-En dita xun.t a, acordouse
~ar Comisións ·de Parados, nás
capitais -de Provincia, onde están
os .Colexios, e nas ddades impor-.
tantes como Santiago,_ Ferrol,
para levar .a cabo estudos .sóbor
.das necesidades de plazas_ que
falten por cubrir ·en deiermiñadas zo.nas, sóbor das vatantes<,
casos de incompatibilidad~s_, ih-

for-

-:fa" l

.1

trusismos, etc.
O mesmo tempo trat~r d~ que
os Col~xios de A TS e Diplomados traballen realmente para
solu.c ionar istos problemas.
'T aínén mantívose unha entrevista co Decano de Menciña,
para tratar do Curso Ponte, .e o
unico que sabe é qu.e hai que comezar ·na primeiro . curso, formalizando a preinscripción.
, Tívose tanién unha entrevista
· co Director da Escola, para tratar e~t~s temas, é somente nos
puido informar, que das Especialidades, so hai as que xa tiñan os
A TS, e que -a Licenciatura e do
Curso Ponte non se sabe nada -de
momento . .
Asimesmo criticam0s a laboura do Ministerio por facer unha
carreira (Diplomados en Enfermería), é non preocuparse de
buscar non crear saídas para a
mesma, tanto a nivel profesional
. como a nivel académico, cando
xa está n¡1. r:ua a 1 Pro~oción . .
COMISIONS. DE DIPbOMA'DOS
DE EN·f :ERM_ER.IA EN PARO
· ·DE SANT·I AGO
;:;'~o! fl, :.~..,.¡._J{~

"'•

I 1~-i'L:I

t . .

Prezados ·~ompañeiros:
A actual ·ten por · o bxecro
que me· aclaredes sobor do qu_e
axi:ña vou espor:_
Coma suscritor¡ no-n sei ·'se
teño o direito de dispór, de
cando en cando, dun pequeno·
vagantio no prelo A NOSA
TERR~, que ven sendo a vangarda da cultura, 1da po,Htica e dos
- que dunha maneira ou doutra
nos sentimos . nacionalistas loi- .
tamos por a indep~nde_nte GaH-cia, e pola liberación so_cio-económica 'da tnesma e de nos mes. mos; digo. isto, porqué moito me
gustaría escreber as miñas _Íinprentacións sobre NOS e A
NOSA TERRA e demais aspeitos que nos concernen.
.
Ignoro cal é a estruturación
no prelo en' canto ªº equipo
de xornalistas, nen penso que sexa · da mi_ñ a incunvencia, pero
non obstante, o meu enxuizámento é de que ao tratarse dun .
meio tle comunicación populár ;
en canto a sua finalidade, e tamén de intelectuais, ·seria bon
a _introdu,Ción dunha ou duas
'- .
.....

e

~

_páxinas · adicadas aós suscritores que .-teñen · algo .q ue · dicer-·
sobre do noso país, da ciéncia,'
literatura, arte, po~sia, etc,etc.
- Desta maneira veriase reforzada a liña do . perióico coa participación- activa no riiesmo cios
suseritorés máis inquedos' e intelectuai~. Tamén penso que seria moi .de ter en conta ó adicarJle meirandes páxinas a espandir
a vida e _a:·_obra_~os escrit<;>res galegós :e dé' .tqd~s persoas qu.e
adiearorí -á ~ súa .. vida a Galícia
para. _trata~ de . levantala do seu
sono. estupuré>'so_. · Outra cousa"
que . eu faria, se . estivera nas
miñas mans, seria· abrir unha pá-xina adicada a economía galega
na que, couperan temas ta_n desemellantes como as táboas de-producción até os posibeis plans de ·
milloras e transformación~ agropéc-uárias. Para finar que, só pre- rendo mellorar a calidade do -periódi<;:o, a fidelidade, facendoó
mais cµlto, mais interesante e
d<trlle unha liña con un horizonte máis, máis· a:rñplO e máis cul- tura~z~nte de _ca~a ...~ _que~- va!

· dirixi<lo. Baix o este obxeC:tivo
-.. v_an- encamiñados os· méus pen·::.samérl:to~ .. ~: -a~ . mi:ñis . verb'as.
~,,{:rnrq -ql:!e; ·bai · -<jue-''t~~ en-·c on ta
~ -ás.:.-posibilidades coas que se ·con_'"_
ta cando calquera quere _c onquerir . unha íneta, e isto; xa .escapa
-.. da-:mjña o!lada ou-máis·beii, pene_ '·SO qu~ . hoxe;· por -ho)~e ; son- máis
- ben ·. pc)ucas, -~ pero non_' por iso,
- .. deb~mos . caer no pesun-isrno de;
·: ·Ros-alía _ de· Castro, .- senón ter ,
- ·'presente que cada pa~o que poi- Clarrios, ou', IWS deixen, d~r seit_l::-,~
. pre ,será unlÍa nova árameira qti~ :
.::saltamos _e,-.., ainda que· nós- neíi
_poid¡uños conquerir chegar aó
·_fin .qt1e no·s propoñemos, os que :.
- .veñan detr_ás, - toparan · o · camiño-inoito máis · <loado para petto-iT.e lo. ,
-Moito me _p ompraceria _que
~sta · cártá saíra· a lus no prelo
e fora respostada por que'n lle
.cm:responda · baixo a mesma;
mais non sei se i~o _' é -posibel.
Ao menos ficaTia moi agradecí:.
do se e respos_tada.
Un saúdo nacionahsta e pa. --- triotico .
M. NOGUEIRA

!

N.1 ~ !0:_16QU11JJ3ROI1911>.

(2)
Como deciarriós a sem~na pa~ada · verbo .da_r~forma ·
do Estatuto, o fondo do problema non ·queda resolto
toas modificacións que ·se in.t rodticiron e é realmente
sorprendente ,que un partido que se chama nacionalista,
· o PG, acepte este tr.atafl! ento discriminatório para~ 1mgua
galega.
·
As modi fic:i~iu,ns introducidas son as seg uintes.:
a) No artigo 2 s. dic ia gue para cubr~r certos p~stos:

maxistrados, xueces, .. etc . '. '_terase en coma· a··espeCialización en direito .galego e ;o-·coñecimento ,do· idioma: do .
país''. Na nova redacción· cámbiase "rúa.se en contá" · ·
por "será mérito preferente".
b)· No artigo 26 que fala do norneamento dos riotários, rexistradores, tamén dependentes do Mjnist~r i o de
Xust icia, <licia que "s~rá .rpé.rito preterente li ésp~c~aliza~
ci6n en derecho gallego" e. agor<i; · ~ngádesc'.'y el :cpn_ocj- .
miento del idioma del país".
·
·
c) No artigo '27, que fala .das -eompeténcias -exclusi vas da Comunidade Autónoma, sinalaba entre as mismas, _
"a promoción e ensino da língua gale.ga, seri perx.µfcio
qas competéncias do Estado nesta matéria". Agora· queda suprímido a partir de ''.sen .. ".
. · . V~rnos n~ ,esfarnt@ JJnha: díf~re· rt~f~dí·ó:ñ 'rgta1rrí~n,fr ·
-~rbiitrária entre -o ~p~rsohaf; l} l}.¡;. depen1~A(J Mmijt~f~Ü ·d.t'
Xustícia, aoque se llt; imporí c?mó ·méritó .htoñéómento da 1íngua galega e-o personal ap servício d~s rest'a ntes
ministérios, entre eles os ensinantes, con respeito aos cais
nada se di. Era incluso mais progresivo o Estatuto do 36
que dicia que ."Os funcionários que se de~ignen parn actuar na Rexión deberán acreditar coñecimento da língua

galega"..

.

.

,

· b) füeccións ,a o parlamento. Na disposidón tra.i;isitó-

3) de exccuc1Ón da lexislación do E'\t;1do: laboral.
propriedade industrial, etc.

·'

A disensión provma de que no arngo 30 gue ~a b
dunha série de cornpeténcias realmente importantes qul'
lle corresponden a Calícia "DE ACUERDO CON LAS
BASES Y LA ORDENACION ECONOMICA GENERAL
Y LA .POLITICA MONETARIA DEL ESTADO", remi tía ao artigp 28 que fala das competéncias descritas no
núm. 2 e agora faise referéncia ao artigo 27 que fala das
competéncias descritas no núm. l.
De acordo coas condicións estabelecidas, é realmente intranscendente que a referéncia se faga a un artigo ou
_ ;i outro porque o Estado resérvase o poder de modificar
- - - - - - - - - - ..i sua política, se fose preciso, e, por conseguinte, de con. tr olar todo o que realmente merece ser cqn~rolado.
e) Delirnitaci.ón de competéncjas. A _cÍisposición tran sitória terceira foi a que motivou mais oposición por par·
te dos partidos que, conxunrafuente coa UCD, negociaron o estatuto de autonomía. Dita disposición terceira
estabelece que en aquelas materias gue son tamén de
competen_c ia estatal, quer dicer, aquelas gue non son ex. elusivas da_ Cornunidade Galega , a delimitación de com~peténcia~ levarase a cal.Jo po ias Cortes do F.stado.
·
•I

•

Nos estatutos vasco e catalán, e tamén no gakgo con
respeito ás competéncias exclusivas, dise que se constituirá unh~ Comisión Mixta paritária Goberno-ComLinidaJe encargada de inventariar e concretar os servíc_ios ob xecto de traspaso.
Que inconvenientes ten a delimitación de competéncias polas Cortes en !=Omparación coa Comisión Mixta?
Algúns din que é menos axil e pode que teoricarnente as 1
aconteza na reali9ade pero hai que ter en con~a qu~ a·
práctica obstrucionista non se elimina coa Comisión M1x ·
ta comó estamos a ver no caso vasco.

ria primei'rn, núm. 3:, estahelecíase que "Non se terán en
coma· aquda:s. lista,s qu~ :qon houb_esen obtido,,polo me- .
nos, o 3 por cento do ceqso electoral". Es.t a d~u_sula. foiintroducida, ao parecer, a instáncias do PSOE e ó 'obxec·- .
to da misma era excluir do futµro parlafu'ento galego aos
Tamén se alega qul: as Cortes poden rebai~ar as
partidos nacionalistas. Dita porcentaxe era moi elevad~
competéncias. -Esta obxeción ten pouca consisténcia por ·
se remos en coma que QS censos est*ri inflados e a con~i 
que tamén poidera darse o caso de que as aumentasen.
derabd. tasa de abstención q111e se produce en Galícia e
Outros din que posibilita o intervencionismo <las
que afecta mita.de da poboadón~ Viiia, pois,, a esixir, na cunhas mínimas capacidades decisórias .debe na poder le- Cortes Xerais pero tamén a · Comisión Mixta permite o
· prá:,ctica., un 1 ol!l 8 por cemo do n~mern de votos em~tit xislar sobre os órganos ínferiores que caen dentro do seu intervencionismo dun ente alleo a Galícia, como é o Godos.' Por eso explk_a se a fnsis:téncia do PG, con tan pouca ám bitq territorial, cousa que non vai a poder facerse co berno, e tampouco se elimina o intervencionismo supriimplantacióu en Galicia; en que desaparecera. dita restríc- estatuto, a non ser nos casos e baixo as condicións pre- mi ndo a clausula adicional terceira.
ción. Favor con favor se paga~ na nova rédacción, a elec- viamente fixadas polo Goberno de Madri. Ten tarnén un ción ·de parla.lnemários remítese a lexislación electo'"al ha implicación'·<le caracter político en c_9.nto gue crea uri.. En resumidas contas~ o que irnplica dita disposición
xerat
~
·ha falsa ilusión de pode'r 'por parte da X unta.
tcrceira non está moi claro nen para os gue a estabelece .
·
·
ron, como no lo có'nfirma Fraga cándo di que se significo
Non se reformou o- nbmero de parlamentários (0 PC
Esta capacidadé de coordinación' é unha-faculdadc,
. .
d.
·
b'1
· · d · . j·
· ·.
·b . , · algo debe aclararse e senon debe ehmmarse. Como po e
pedia mr~edoir de 100) nen a s.ua distribución pnivincial
mo~ am ' g~a ·~que. po e rm.P icar moi ~o~aas am. ucions verse é ois excesivo o condicionar a validez do estatutú.
·q¡ue favore·c e o votLo consep1ador nas prnvíncias de; LtigQ rea.is na practica se ternos en conta que os presupostos 'R.
d· d' ·.. ·,
.
e Ourense.
.
das diputacións non se transfrren nen delegan na X unta;
Sl;lpreswn e ita isposicion.
·
· ·
c)r Diputacións. Antes, as diputacións rnañtiñan a sua
.As diputacións teñel) ur,ihas competéncias a nivel
Antes non se fixaba un:ptazo para a constirución da
estructura presupnestádª ·intacta .e as faculdades da Xun- provincial que veñen. a .coinciélir coas que no Estatuto se Cc:imisión Mixta nen para rematar o· traspaso de compern. teducfanse a coordinar '"a. actividade .nas dip~ta.cíóns lle a tribuen a Comunidade Autónoma a nivel galego. Es- téncias. Agor.a propoñense os plazós de un mes e dous
en canto afecte directamente ao interés da ·comunidade to indícanos que a Xunta ven a convertirse nunh<;1. mera - anos respeitivamente.
.
:
. .
Ám:ónoma" .. Agora engad.esdle que "a esos efeitos uni.- SUPER.DÍPUTACION, quer 'd icer, nun organismo cunhas
Para concluir, podemos siñalar algunhas das prmc1r:a!IlSe os p11esupos:rns que a.quellas elaboren e aprnben ao funcións descentralizadoras.
·
pais caracterísricas do Estatuto:
daXunt:I!" ..
a) Competéncias económicas. As competéncias que
1) Intento de inflar conúdos írrelevantes. ..
.
O mo,tiv,01da .inttod1ilccibn. desta fa"ase fori a protesta o· estatuto .c oncede a Galícia dividense en tres apartados:
2) Copia mimética dos 'estatutos vasco e.catalán sen
de vái.rios partidos, pol.hi~os: que entendliiam que,
subsis_ . 1) d.é· compe~éncia exclusiva de Galícia: pesca flu- oferecer ·un ,proxecto pol.ítico proprio.
tir as dipmtr:adbns,, creábase un poder paralelo ~ unha du- vial e en rias, caza:, alteracións dos términos , municipais,
3) Inexisténcia dun poder real para solucionar os
plícídlaide de servícios e compieténcías que pfovocarian un etc. Competéncias cunha releváncia mínima.
· verdadeiros problemas galegos: emigración, pesca, mver-.
aumento dos cosros burocráticos. Esta é unha ra.t'..Ón de
2f de aesenrolo lexislativo e execucíón da · iexísla- síón. dos ·a forros en Galícia, etc.
.carátctei té'cnico que non fail mais qµe reflcxa.r as prncti - ·ción do 'Estado nos termos qae a mísma.' estabeleza: coocame~~e l!)Ulas posfüifüiades de aut:ogoibeml:?. Un goticrno pe~ariva.s, porros pesqueiros, etc.
RAMON V ARELA PUÑAL
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