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SIN MALA INTENCION
Co encabezado «Interviú
es la revista más leí•da pm
los lucenses», o especial
ccSan Froilán» de u81 Progreso,, inserta un traballo firmado por Ernesto S. P'ombo.
enCO'I das publicacións periódicas que se venden en Lugo
capita'I. O caso é que o autor
fai un inventario no que inclúe as seguintes: os semanarios «Interviú», «Lecturas»
«Semana», «Te.leprograma» ...
Un fato .de títulos de «Prensa frívola y del corazón». Periódicos políticos como Cambio 16», «Triunfo,,, «Sábado

2 I A·NOSAiW

qu·e nos si·n tamos picados nr «amor propio» por non apa
recer cita.da A NOSA TERRA
Nin siquera polo feito deque aparezan publicacións
que non venden a sesta par·
te do que nós en Lugo. Pe·
ro, «coJ.ega», cando se fai un
traballo, taise con xeito. E
se se ·p ublica a destempo,
actualízase.
O 13 pasado, apareceu unha curiosa noticia relativa á
presentación .p ú b ·I i c a d a
«Asociac.i.ón de Ceuta y Meli lla españolas". U seu presidente declaraba que os obxet1vos cons·istían en «sostener y defender por todos los
medios lícitos, el carácter
de Geuta y MelHla como parte integrante a perpetuidad
de la nación espaiiola ». Aparte de «Cailificar de extraordinaria y gallarda la actitud
del Rey" en re'lación coas reivindicacións de Marrocos, esoeran que " ... se trate a Ce uta y Melilla de igua•l forma
que se ha hecho con Canarias desde un principio».

En fin, que desque se. chegara á creación da «Asocia' ción para ria defensa de fa,
Mancha» ou a conespondenGrMico», etc; outrns como te á comarca de La Alcarria,
«Historia y vida» ou «Blanco someñte quedaba esto. A ver
y Negro,, con 80 ou 100 se agora lles dá por formar
exemplares vendidos. perió- «Asociaciones para la defen·
dicos deportivos, e polo me- sa de la españolidad de ...
dio, as duas «galleguistas»: «Canarias, Euskadi, Galicia,
. uVagalume,, e «Teirnan, da Paises Cataláns. E que a
1
que dice: «Puede extrañar el ninguen lle dea a ri sa, que
hecho de que fracasará fa pouco menos levan feito.
primera experiencia de una
publicación galleguista como POLEMICAS TONTAS
fue Te·ima. Sin embargo, su
historia se reduc·e a ooco
En «Cartas a•I Director» de
más de una veintena de nú- «La Voz de Galicia», niño
·m eros».
de farragosos reaccionarios,
certo individuo ceiba as irnAos lectores,' como a nós peria•les bilis, con data 10 de
estranaralles a falla de men- Outono, dQ seguinte xeito:
ción dun certo p~·riódico ga·
" ... -las «Cartas al Director,,
lego semanal co que non
puido a «intlacción de cabe- .. . sirven para polémicas tonceras» citada polo periodista tas. dado el ·l egítimo modo
noutro párrafo. En fin, non é de pensar de cada uno». Pe-

aro

((".hay princ1p1os evidenque no admiten discusión. Y «contra los que niegan los principios, no hay
modo de argüir si no es a
palos,, dice un antiguo refrán
latino».

~tes

Aparte deso, moi •e vanxéli·
cos nós, ¡p,restámos gosto·
sos a •e nsinarlle ao que non
sabe. Nin español nin francés
D. Manuel. Basco. De Euskadi, ¿sabe?. País entre Es·
paña e Francila. De nada.

O orixe das suas iras está
nunha reseña dun periódico
sobre do xurado do Festival
do Cine donostiarra, composto, entre outros por " ... el
realizador españo1I José Luis
García Sánchez y el «Vasco»
Koldo Mitxelena».
E «Se
arranca,, don Manue•I Fernández «¿Es que el vasco Koldo
no es español?. Será entonces francés y así se debía
haber expresado».
Ternos as no·sas dúbidas
encol da autoría do refrán
citado. ¿Non será xermánico, ·en troques de latino, e
o seu autor un tal Adolfo?

DESPISTES
En declaracións que recolleu toda prénsa diaria, relacionadas cunha entrevista co
presidente español, Adolfo
Suárez, o Ministro italiano de
Agricultura dealarou que «España e Italia deben unirse
para que sus intereses no vayan oor distintos derroteros ,
dado que la agricultura de
ambos países es muy similar, con déficit en los pro·
duetos lácteos, carne ... y
gran variedad de productos
hortofrutícolas,,.
¡ Pois mira que foron lonxe
os españoles buscando.l... Se
en Galicia sobra de todo eso,
hom! . Non -tedes máis que
p.edilo ... e pagalo.

XASOMOS

PAN RESESO
Nun acto que se encetou
con lectura de memoriá e se
rernatou coa interpretación
do "Himno Nacional españo•I,,
a "Universidade galega» inaugurou curso. E pra cadrar a
xeito neste ambiente o catearáhco de Teoría Económica
profesor Ouintás Seoane, pro~
nunciou unha ,lección inaugura'f prodixio de ambigüedade
ao rededor do título "Igualdad de oportunidades, que si
tema educativo español!"• repetirse o fato de tópicos habituais: que si non hai igualdad de oportunidades, que si
somentes o 15% dos nenas
españoles, (non fallemos dos
gal.egos a e e e d ían gratuitamente ao Preescolar, que si
as subvencións !ndiscriminadas, que si o sistema fica·l
é regresivo, que si o sistema
educativo é "ineficiente y
::!iscriminatorio». E a panacea:
"La cuestión ha de ser resuelta por la sociedad si ésta se halla dispuesta al menos a luchar contra las injusticias que son obra de los
humanos ».
¿De cales humanos, profesor? ¿De todos ou deses que
vostede, economista, e máis
nós sabemos? ¡Aclaremos
señor, que xa é hora!

A NOSA TEIUlA I 3
Ós oar·c os d@ conxelado de carne que vén
da Arxentina ou o Uruquai; os de balea que
saen pra o Xapón; os «ferrvs» con coches;
os «macanas»; os que tran cq_da vernes.
luns e martes. plátanos dende Canarias; os
fletes de millo dende USA. van ch~~ando
ao porto de Viqo. e é entón cando empeza
a xornaaa ¡:>ra·os esti.badore"s. pra os homes
que traballan na carqa e descarqa. dende
as oito e media da mañá. en xornadas
intensivas de seis horas si se trata de

conxelado -d i a lei- ou de 6 I 8 horas
prá carqa xeral. Nas 24 horas. día e noite
realízanse 4 xornadas.
'Üs~estibadores preséntanse no muelle á
primeira chamada, si non hai traballo
voltan á unha da tarde prá sequnda e si
tampouco houbera teñen dereito a cobrar
do «paro». Son os fixos.
Pero tamén hai outros traba! ladores.
moitos deles con dez ou quince anos no
muelle. ora os que as éondicións non son

tan claras. Son eventuais. os chamados
«alleos». os que cada ca.p ataz das
empresas consiqnatarias van collendo
aseqún a súa comenencia si hai faena.
homes que reclaman -na Deleqación de
traballo. na Comandancia de Marina. na
Orqanización de Traballos Portuarios .. .inteqrarse na plantilla de fixos e ter as
mesmas qarantías que calqueira outro dos
compañeiros. Porque sobre destes homes
cébanse. a insequridade e a discriminación.

'·

'

ESTIBADORES PORTUARIOS

A MAFIA DO REENGAN CHE
1

1

«CHICAGO 1 920.
VIGO. 1 978»

«Daqueles anos do «clan»
dos carboeiros. xentes con antiqüedade no porto que vifleran de Beade. Bembibre. Valladares e foron introducindo
aos seus amiqos. aos seus fillos por medio de recomendacións. por medio de 50.000
pesetas e por medio. moitas
veces. da propia muller. pasouse a un novo «clan» . No
1972 houbo máis de vinte
días de folqa no porto de Viqo
porque os vellos. os fixos.
reenqanchaban e non deixaban traballo pra os naquel entón «alleos» . Por iso. reivindicábase a semá de 44 horas
e deste xeito coa plantilla antiqa . era imposible atender todo
o porto. Pero aqora . unha vez
que eles e.ntraron. péchanlle o
paso a outros traballadores
que hastra xa estaban na carqa e descarqa antes ca eles ...
son os sindicalistas das
CC.00 .. que se chaman de
clase. que nin nos deixan espoñer esta problemática na
xunta local portuaria . que ten ·
tan facer tempo - ao amparo
de todas as autoridadesporque a primeiros de ano tarase unha nova reqlamentación e moito tememos que
vaian tirar con todos os derei tos que ternos adquirido inda
que hoxe non queiran reconocérnolos» .
Xosé Luis Carrera Crespo e
Xosé Tobio González son dous
dos once estibadores even-

«Péchanne o paso a outros traballadores que hastra
estaban na carga e descarga antes ~a eles.» ITOBIO )

CADRO NEGRO

Nas festas ¡populares de Campobecerros, da comarca de
Verln, un imtlitante do .PCG (E)
mandou .retjlrar do palco da música a ,bandeira do MN-PG.

Ecll. . 1Promocións Culturais

G~legas. SA

~omla16nde

.

tua1s que. inda contando con
cartilla do sequro de enterme·dade por parte da OTP. aturan
unha rea de irrequ.laridades
tanto referente á contratación
como ás condicións de traballó. irrequlandades que teñen
como punto de partida os famosos reenqanches. prohibidos· pola Ordenanza Laboral
de Traballos Portuarios pero
encubertos poi a propia OT P
-empresa estatal administradora das consqnatarias privadas-. e leqalizados de feito
pra os traballadores fixos, a
aristocracia dos estibadores.
en perxuicio·pra os máis de ·50
eventuais que cada día lle
mendiqan faena aos capataces no porto viqués.

O REENGANCHE

«Üs fixos. en vez de facer
unha xornada de 6 ou 8 horas
~ despois irse prá casa e voltar
ao día sequinte, ou cobrar o
«paro». o diq:¡ que non teñan
traballo como lles corresponde . nono fan. senón que ·reen·CADRO BRANCO

A ·bandeira ,retirouse ·p or un
mandato, pro 'ª xente do pobo
volveuna colocar no ·recinto da
festa -e alí quedou encabezando o desenrolo delas.

i:lhieñ.o e conteool6n1
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SORTEO 31 DE OUTONO

qanchan (consentidos pola
, Óeleqación de Traballo, a Sec. ición de Traballos Portuarios e
!toda a autoridade laboral), e
un traballador fixo cheqa a facer. · 4 xornada;:; no mesmo
día .. ·. hoxe fai 24 horas. mañá
outras 24 e xa son as 48 horas
e ao terceiro día
1 semanais,
acóllese ao «paro obrero». así
que. ademais de ,quitarnos aos
eventuais todo o que poden.
especulan cos fondos do sequro de desempreq0>>.
Pola sua banda a OTP non
quer ampliar plantilla a pesares de que. aseqún o mesmo
·Anuario do porto, o tráfico de
:mercancías aumentou nun 12
por cento e os homes disminuiron; a pesares de que na
Ribeira. por exemplo, a Colla
1
'ten 32 fixos e un soio barco. xa 0
necesita 28 e sempre hai máis 8
dun barco; nin quere. siquera. .....J
ser ela a distribuir a xente ~
;eventual -e non que os qpa- «Que nos disll:ibuia a OTP polos barcos por medio
;taces de cada empres·a esco- listas rotativas» !CARRERA)
,llan aseqún criterios perso- . qanización de Traballos Por- e meten a calquer amiqo». E si
·nais-- mediante listas rotati- tuarios? E esto é tan claro. que miramos os riscos: «hai comvas. porque. inda que esta em- no porto da Coruña é ela quen pañeiros co papo do dedo
;presa estatal lles chame «aje- distribúe a todo o personal po- . conxelado. ·pero teñen que vol[nos». os estibadores eventua- Jos barcos .. fixos e eventuais. ·· ver ao día -sequinte á neveira e
: ris son tamén da OTP. aunque ·No de Viqo non. no de Viqo ' ás veces houbo que subir ho. seña ao traveso do presta mis- alnda hai moito .que recia mar. mes nun caixón ou nun palé.
mo a sua relación laboral con esixir e aqachar .
«vi ralos prá terra ». porque esterceiros. ¿0,u senón qué quer
Nesta situación e ao arbi- ·taban aterecidos e os efectos
decir o artículo 132 cando tala trio dos capataces. «hai que tamén son á larqa, as reumas.
de castiqar ás empresas que ._traballar o doble do fixo por- pero o «alleo» non pode aban collan personal fora do .da Or- que senón mañá non te collen idonar a nevera por si ao díar
1

•Unha vaixela de
Sargadelos de 55 pezas..
por cada Oficina.
sequintt?. candó vol\18 nieñdlqarlle ao c~pataz. llo bota en
cara .. . e. os fixos. cando baixa
un palé. resqárdanse. traballan
a un ritmo máis sequro. pero
nós. inda que nos dean os
caixóns na cabeza ... o amantero manda arrear e aquanta mos ... como aquantamos sin
duchas. nin servicios. nin roupa de faena ... hastra si un sal
dun barco de balea ou de fariña de pe)xe. tén que marchar
prá casa nun servicio público
cheirando coma un porco».
Xa van moitas reunións co
Deleqado de Traballo. x~ vai
pedida moitas veces a inspección desas xornadas de 18 ou
máis horas sequidas. pero
sempre lle cai ao inspector
fora do horario - remata ás
duas da tarde-, xa van moitas partidas de dominó do inspector de operacións da OTP
mentras hai eventuais traba Hando en zapatillas a 20 qra _dos baixo cero. xa leva dito o
· mesmo deleqado de traballo
que anda moi ocupado nunha
'reunión pra delimi¡ar ' a dura ición dunhas botas ( ! ) pero non
1
vai mirar os riscos. nin que
once homes siqan discriminados. nin qu·e moitos máis non
teñan trabal lo mentras outros
. reenqanchan ... -<<Mentras. as
CC.00. velan somentes polos .
·p rivilexios dos «seus» traba·
lladores».

•Un premio de 10.000
ptas. por cada Oficina .

SORTEO 29 DE NADAL
• Un xomal de 40. 000
pesetas, cada mes en
todo un ano.
•Un coche
"Ford-Fiesta"
• Cinco televisores
en coor de 22".
• Dez ciclomotores
de 55 e.e.
• Cincoenta premios
de.10. 000 pesetas.
• Cincoenta premios
de 5.000 pesetas.

AO FACER .OS SEUS
INGRESOS DAMOSLLE
AS RIFAS EN CALQUERA
DAS NOSAS OFICINAS.

UNECO SELO DISCOGRAFICO QUE PULA
\ POLA CONSERVACION DA NOSA MUSICA POPULAR

N11rn

34 / DO 20 AO 26 l?E OUTONO I -1 97 6

·RACIONAL

ANOSATEBBA /5

Na plaza de abastos da Coruña, o precio da merluza, así como o do resto. do
peixe, acad~ou alturas insospeitadas hai pouéo tempo. Amas de casa, pequenos
propietarios e traballadores do comercio en xeral, están a sofrir os primeiros
síntomas do que pode signifi~ar a crisis da pesca de altura da costa coruñesa;
revestida ésta de efectos determinantes pra toda a economía galega

ct6nica política
Despois de dous meses de negociacións ·
coa patronal prá firma dun convenio do
Transporte en Lugo, queda plantexado un
conflicto colectivo que non vai desembocar
en folga, senón que vai i r ao laudo qu dicte a
Delegación de Traballo, e esto, porque a situación aproveitárona os interesados en
connotar a alternafi.va sindical da ING de terrorista. Durante o tempo que esta central
sindical defendía os intereses dos traballadores do sector frente á patronal, aconteceron varias quei.rñas e atentados de divers·a
caste contra camión!ii, cuia .;.nica finalidade
era enrarecer o ambiente, meteriles medo
aos traballadores e aterrorizar á opinión pú;.
blica en xeral •diante de semellantes actos
irracionais. Evidentemente, non era a ING a
qué os orqanizaba, pois a queima de camións
continúa, especialmente, como sempre, os
dos pequenos propietarios, (vén de ser queimado recentemente o dun, hastra hai pouco,
traballador da empresa «Montaña»), despois
de que a ING acepte o laudo.
Naturalmente, estamos dianté dunha
campaña que, ademais de inxuriar e tentar
perxudicar á ING, vai destinada a conseguir a
adhesión popular á Constitución española,
utilizando métodos terroristas e antidemocráticos. Estamos, ,pois, diante da campaña do «SÍ» á Constitución.

ESPAÑOLES UNIDOS

A CORUNA

O n1ar
afecta a todos
Das 65 licencias concedidas
pala Comunidade Económica Europea a barcos galegas. princ ipal mente do porto da Coruña. somente son utilizables unhas 30 . O
resto correspóndelle a zonas marítimas comprendidas alén do Paralelo 50 e ás que os nasos barcos non están capacitados pra ir
faenar. nin . encaso de estala, lles
sería rentable a captura nesas
aguas. A escesiva distancia. o límite de aguante do pesc~do fres co nas cámaras. que non supera
os 20 días. imposibilitan a utilización da maior parte das.licencias
concedidas ; que aínda no caso de
ser utilizadas. non resolv ería n pra
nada a situación .
Os 8 .000 m1llóns de pesetas
anua1s proce dentes da comercialización do pe1xe do Gran Sol . inciden direc tamente sabor de to dos os sectores comerciais e industnais da provincia armadores,
manñeiros. estibador es. tr anspor tistas. vendedores e en xera l o co mercio coruñés. viven directamente desta nube d e ca rtas que
todos os ano s reporta a actividade
portuaria. e que en caso de non
resolverse o problema. darían ao
traste con boa parte ci a nasa economía e co traballo de moitos mille1ros de qaleqos.
Entretant0 os armadores coruñese s. principalm ente pequenos
e medios, siguen á espera dunha
solución «milagrosa» por parte
do Goberno . Dt1n Goberno decidi1

XERARDO MARCOS
MARCOS

24 anos, suscriptor e entusiasta colaborador de A
NOSA T'EHRA na . emigrac1on, rnorreu en acidente o
mérooles día 18.

ANOSATEBRA

do a protcxer os intereses dos ao acto. creándose un clima d~ ingrandes armadores e a ligalos de- terés que dalgún xeito incidíu no
finitivamente ás multinacionais ánimo dos manifestantes.
Durante o longo recorrido, púque operan xa no marco do Merdéronse ver distintas pancartas
cado Común Europeo.
Pola sua banda . os traballado- esíxindo: «reforma pesqueira ga res. principalmente os mariñeiros lega». «non á paralización da flo de altura. que ven como a sua si- ta » e decindo <<non á ruina do
tuación se degrada día a día, co- porto» _Asímesmo. os berrps máis
menzan a movilizarse. moitos de- coreados foron : «R efo rm a pes les por primerira v.ez na sua vida queira galega xa». «Non ao pacto
laboral. cc¡ntra dunha situación :social» . «Traballo digno na Nosa
irreversible de non adoptarse as Terra» e <(Non á Constitución»
Ao remate da manifestación. á
medidas necesarias pra evitalo.
que acodíu tamén algún pequeno
Medidas que o Goberno españo
armador. interviñeron represennon semella disposto a levar ac
tantes das organizacións que asiscahn
tiran ao acto: IN.G. AN-PG e UPG .
ESIXIR UNHA
A lntersind ical referíuse á loita
SOLUCION
N este sentido. o SG TM, da 1n- que se estaba encetando pola de tersind 1ca I Nacional Galega. con- fensa do pasto de traballo. A
voco u unha manifestación que se Asamblea Nacional-Popular Galecelebrou o pasado sábado 14 de ga fixo un cha mamento aos disoutono e que congregou no pei - tintos sectores das clas~s popularao da Palloza. onde tiña o punto res pra interesalos pala problemáde partida . amáis de duas mi l cin- tica que estamos a sofrir. Pola sua
banda . o portavoz da Unión do
cocentas personas que esixian soPobo Galega enca drou a loita
lución ao problema pesqueiro.
Parte importante dentro da com- como un «problema claramente
posición da manifestación foi a político contra do Estado colonial ».
partic1pac1ón dun numerosos grupo de mariscadoras da Ría do Pasaxe. af iliadas ao sindicato convocante . que nas suas pancartas e
berros esixían a li mpeza da ría e o
riari0 d0s tres plazos de in dennizac1ón, de 25.000 pesetas caaa
un . que lles µrometera o Goberno
Civil tras da catástrofe do «U rquiola ». que trouxo. ademais.
como consecuen.cia. a disminució n ala·r mante das captu~as de)bido á capa de alquitrá n que fica no
fondo cia ría .
A man ifestación co ntou co a
parti ~ ipac 1 ó n non son:iente de mariñeiro s e mariscadores. · senó'n
coa dos sectores comerc.iais afec tados, asi como a solidaridade de
toda a clase traballadora da Coruña . Na s tabernas e comercios
da zona portuélria. principalmente,
- colo cé'tr onse ca_rt eles de adhesión

CONCENTRACION
DE MARISCADORAS

O seguinte Lu ns. unhas trescehtas mariscadoras co)lcentrá - '
ror)se d ía nte do Goberno Civ il da
Coru·ña co fin de espoñer as suas
reivind1 cació ns perante o gober nador civil Membros das FOP
tentaron desaloxar ás concentradas namentras a comisión negocié)ba dentro. sir. da lo conquerid o.
O gobernador civil 1nformoulles
de que non habería máis indem riiz ació ns aos afectados polo «UrqLJiola>l. dado que aínda se ll e deben 26 millón s de pesetas ao lnstit.uto Social rla Marina . Ou· seña.
que en tidad es públicas t iveron
que correr con '.Jastos que non lle
correspondían. e os afectados aín da non cobraron .

Vimos de enterarnos por. medio dunha roda de
prensa á que Ue concederon qrandes titulares os periódicos «reqionales» de que. «la incidencia de los acuerdos oesqueros para Galicia es enorme». Pra solucion~H
o desc-alabro. o PSOE. o PCE. a UCD. as CC .00 .. a
UGT e o SPG (?) «se reuniráí) en Madrid con al~os car qos ministeri ales». Ú nha vez máis. diante da iniciativa
da 1 N G de movilizar aos traballadores do mar en contra
das medidas do Goberno do Estado español. os partidos e centrales españolas están dispostos a erquer
un ha cortina de ' fume. que consiste en neqociar con
quen tomou medidas tan perxudiciais pra o sector. nas
que esplícita ou tácitamente ese partidos e centrales
colabora ron («Pactos de la Moncloa» e adhesipn ceqa
á política de entraC.:a no MCE}. Teñen. inda enriba . a
deshonestidade de'. utilizando os amplios espacios que
q-raciosamente as empresas periodísticas ·lles conceden (por alqo será .. !), afirmar que a· sua alternativa
conxunta está destinada a illar ao SGTM-ING . Pero . tamén unha vez máis. seña a que seña a movilización popular oficialista que vaian montar. non deixará de ser
un fraude . o mesmo que os convenios e acordos co
MCE. dos que as executivas políticas de semellantes ·
11a rtidos fo ron . sempre ben conscentes .
A EIREXA. E A POLITICA

Tamén pola prensa ente!ámonos de que o señor Ar cebispo de Santiaqo de Compostela . durante a misa
funeral polo creqo de l'iás, na Coruña. e aproveitando o
momento de «darse fraternalmente la paz». esortou ao
Ramón Valcá'rcel. candidato nas pasadas elecdóns
xerais polo BN-PG e creqo de ·sésamo. a que retirase
as bandeiras patrióticas que tén na eirexa parroquial.
en-qadindo que vai sendo hora de que os creqos non se
metan en política . Ficamos admirado$ de que diqa seme ll ante cousa un xerarca dunha institución cuia función oo líti ~a colonizante e antipopular sempre foi tan
evidente . talando en términos xerais. respecto do noso
pobo . Máx ime. señor Arcebispo que. de levar a sua tesis deica as últimas consecúencias. non debían p"endura r a bandeira española das eirexas. non deberían facer
t1so do idioma español si11 ·p uqlicar :documentos encol
da Constitl1ción que nos vér. enriba. nin -pedic ou recibir
suhveh-cións do Estado e Ü'l lonq'ci etc:_...
·

Po rque tod.o esto que vostedes fan . siqnifica meterse en política . e non precisamente qaleqa nin popular.
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compañeiro despedido, · plantexouse unha neqociación cos armadores en defensa de reivindicacións laborais recollidas nun anteproiecto de convenio.
A situación dos mariñeiros caracterízase potas duras·condicións
de vida e traballo, facendo horarios de 14 a 16 horas e cun salario estipulado pola sistema de «a
parte» aseqún as capturas. máis
catro pesos de «-chanqüí». cantidade simbólica que veñen recibin do tradicionalmente e que se comenta que poida ter o seu orixe
nun11a especie de prima pra pan e
tabaco. Esta forma de pago «a
«Os armadores están afeitos ·
parte» conduce en moitos casos
a incumplir as normas laborais»
ao fraude, porque o mariñeiro non
cas . «foi provocado pola miña lacréditos leven os barcos» e pola
sabe o volume da carqa, de xeito
Os armadores da Ría de Muros ben que aproveitan pra botarlle o
boura sindical na defensa dos insua banda. o Sr. Del Sel insiste no
que as caixas de peixe que entran
están presos cáseque todos polo lazo. Pro. paradóx ica mente. os artereses dos traballadores; máis
tocantes ao despido: «eu non adna lonxa non se corresponden
nariqón dos créditos bancarios madores orqanízanse pra defenque nada a eles amolalles que
mito a ese home baixo ningún
coas que constan na folla de vensuministrados sobor de todo pola derse dos... mariñeiros: «a raíz
teñamos xuntas e que nos defenconcepto».
da polas que os mariñeiros van
Caixa de Aforras. «Non hai un en- deste conflicto, nós formamos
B.en diferente é a esplicación damos» .
percibir o seu salario. Velahi as
frentamento entre nós e os ma- unha asociación de armadores pra
SOLIDARIDADE CO
das .raións do seu despido que dá
suas fundadas razóns pra esixir un
riñeiros, o enfrenta mento é entre·- defendérmonos».
DESPEDIDO
o mariñeiro despedido. represenconvenio que contemple os seus
armadores e mariñeiros por unha
INTRANSIXENCIA DOS
tante do SGTM (ING) en Muros:
Ao día sequinte do despido, e
dereitos coma asalariados, no que
banda e a Administración pota
A 'RMADORES
«Os armadores están afeitos ao convocada pola ING. os mariñeise inclúen purrtos que revelan a
outra ». E os armadores teñén
total incumplimento das normas ros fixeron unha asamblea na
A movilización e reivindicación
precariedade na que viñan trabarazóns de peso pra formular estas
laborais. neqándose a reconocer Casa do Mar na que decidiron non
llando deica aqora : Permanencia
acusacións contra da Administra- dos mariñeiros. desencadeadas a
que mentras o barco está no ca- voltar ao traballo namentras non
a bordo en ninqún caso anterior
ción. á que pouco parece impor- partir da contestación ao despido,
rro. a tripulación pode descan- teñan garantías de que non se reás ·cinco da mañá e atraque ás
tarlle a sua sorte e que os obriqa, conta_n coa hostilidade dos propiesar»;
asegún Minqacho. o despi- petirán despidos arbitrarios, e ontarios
dos
barcos.
que
afirman:
oito da noite como másimo, concoa política pesqueira que practido asenta en motivacións políti- de . máis alá da solidaridade co
siderándose as labouras de desca . a recurrir aos bancos e istes «aquantaremos hastra que os
can::¡ue como estras, traxe de tra~
"~''
'.I
~. ~
1\:, • ' ~, ' ~ I
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• ~
•
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•
~
I •
ballo pra faenar no mar, roupa das
camas nas embarcacións a cargo
do armador e comida variada .
3bondosa sana e ben condimen tada . etc . etc .
A folqa dos mariñeiros coloca
Os nacionalistas manifestáronse en Porriño. Moitos «Neste camiño vai o prósimo re- representación da Asamblea
aos armadores aqora nunha posiproblemas tén plantexados a zona e téntase .atallalos: feréndum constitucional. e por Nacional-Popular Galeqa , que fa- ción incómoda, por canto moitos
lou fundamentalmente da situa- deles antes foron traballadores do
iso . a UXG . di NON A CONSTluns de índole local. coma CORFI ou a falla dun
ción · sanitaria en que se atopa a mar que se asociaron pra comprar
TUCION. como di NON AO PACHospital Cómarcal e outros plantexados a nivel
comarca e da necesidade urxente unha embarcación mediante créTO SOCIAL que nos queren imnacional, coma o. do Pacto Social ou o da Cuota
poñer os españolistas, moito máis
dun hospital comarcal que cubra ditos co fin de fuxir das difíciles
Empres~rial. E
paso, aproveitouse a ocasión pra restrictivo e perxiducial que o da mínimamente as necesidades da condicións de vida que aturan os
Moncloa. pra os traballadores e zona. E de lembrar que xa hai
falar do voto perante a Constitución ou das vindeiras pra Galic ia» . Fortes berros de máis dun ano varios milleiros de mariñeiros e agora atópanse
apreixados pola dependencia fieleccións municipais. Todo elo ao remate dunha
NON NON NON A CONSTITUporriñeses se manifestaron . con- financieira das institucións banca manifestación que, «contra o Capitalismo Colonial», CION. por parte dos espectadores vocados pola l.N .G. esixindo un· rías.
deron cabo a intervenció.n da
ambulatorio da Sequridade SoResulta solprendente. nembarconvocara pra o pasado día 11, a AN - PG e á que
Unión do Pobo Galeqo. e escocial. sin .Que deica hoxe se tomara gantes. o contraste entre a dureza
asis~iron todas as orqanizacións do MN-.PG
medida alqunha por parte do Go- e intransixencia <¡ue os armadores
menza a "fa lar Rafael lqlesias. no
berno en tal senso. Falou tamén ob servan frente dos mariñeiros. e
nome das Comisiós Labreqas. que
discurrindo baixo unha incesante chuvia.
chama a todos os labreqos da coManolo Martíhez das prósimas o servilismo respecto dos interCáseque. todos os pequenos ba tras de sí unha tremenda actimarca a sequir coa actitude de
eleccións municipais, nas cales á mediarios que impoñeri · ao\ seu
comercios e bares da vila pecha- tude especu lativa por parte do ca-non paqar a cuota empresarial da
A . N . -P . G . se va i presentar gosto os prec ios do peixe . Apro ron dende as sete da tarde, se- pital ismo monopolista español e
S.S A .. e esixir do Goberno a suconxuntamente coa U .P.G. nas veitando o sistema da lonxa . esquindo o chamamento feito días unha ·industrialización irracional.
presión inmediata diste inxusto
candidaturas do Bloque Nacional - pecúlase cos precios dunha ma antes pola Asam-blea Nacional- feitos ambos fomentados ooJo
Popular Galeqo . Pronunciouse neira brutal. do cal pode darnos
trabuco que considera aos labrePopular Galeqa.' Ao remate. na Goberno Hoxe. dempois de que
qos· 'qaleqos como se foran emiqoalmente polo NON A CONSTl - unha idea o feíto de que. dende
plaza do vello Axuntamento, faría- moitas empresas desapareceran
presarios. cando o 97 por cento
TUCION manifestando que «a Muros á veciña localidade de Esse un mitin. Eiquí a chuvia·volveu - xa. estamos' a asistjr a loita dos
nin siquerá empreqa man de obra . Úí]Íca constitución que irnos re - teiro . tense incrementado o precio
se torbón o que non rachou a von- traballadores de CORFI. pola con- .
asalariada; tamén esixiu a renovacoñecer. será a elaborada polo nun 70 por cento'. ·os mesmos artade dos manifestantes de rema- serv¡:¡ción do posto de traballo, e
ción do catastro do ano 59, totalpropio Pobo Galeqo , cando a pos- madores comentan este feíto , e
tar compridamente o programa velahí están tamén . os conflictos
mente superado. diante das modita em práctica das Bases Constitu -· os mesmos veciños da vila de
tracexado; moitos veciños uníron- latexantes en .Censa ou Teqa lsa.
ficacións que a propiedade da tecionais prá Nación Galega, coa Muros falan de algúns persose ao mitin ; •acobillándose como etc .»
instauración dun Goberno Provi - naxes. como a lsabelita da Co poideron anfre aceiras. balcóns. e
. Sequiría Anxo Goberna. repre- rra -tivo nos derradeiros vinte
sorio ao servicio das clases popu- ruña. que merca 0 peixa na lonxa
soportais. mentras Xosé Carlos
sentante da U.P.G .. que fixo un -a-nos. Rematou a sua intervención
~nálisis da actual sitlJación políti- chamando aos labreqos a se orgalares. abra un proceso consti - ao precio que ela estipula , sin que
Alonso. despedido de CORFI no
tuiente. que qarantice a propia so; os armadores reaccionen contra
nome da 1.N.G . escomenzaba a
ca. ao redor do eixo que pra o ca- nizar nas Comisiós Labregas.
beranía a .que ternos dereito ina- desta situación. «Hai intermedia falar da «oroblemática das ernpitalismo colonialista español re- mentras os berros de COM ISIOS
lienable como Nación» .
presas acollidas 30 · «Polq de depresenta a consolidación da de- LABREGAS EN TODAS AS ALríos que mercan o peixe na lonxa
O Himno Galeqo. entonado ppr e véndeno alí mesmo a un precio
sarrollo». ubicado no Porriño. que - mocracia burquesa e a perpetua- DEAS saían das qorzas dos asistodos os presentes. pechou o ac- moito máis alto» .
ofrecían hai anos unha falsa facia- ción do papel colonial que º · Esta- tentes.
to. A chuvia sequía a cair.
Sequiu Mano.lo Martínez. en
na de proqreso. pro que achanta- do lle tén asiqnado ·a Galicia :
En fin. que queda clara a posición dos mariñeiros á hora de reivindicar un convenio que elimine
Avda. Camelias, (Frente al n.• 130) ·
as desventaxas do sistema «a
Teléf.: 416027 - VIGO
parte». e de manter. por riba de
todo. o dereito ao posto de traballo. ·e por outra banda, é notoria a
MATERIAL TECNICO
des.orientación do_s armadores .
. DE DIBUXO
.
que reaccionan con xenreira pe- .
REPRODUCCION
rante a actitud~ dos traballadores
DE PI.ANOS
FOTOCOPIADORAS PAPEL NORMAL
do mar. aturando mainos. por ouFOTOC<>elAS
MUl/flC:OPISTAS .
tra banda. a intermediarios que
GRABADORES CLIC:HES
E,¡Speculan cos precios e asentidaOFFSET
,
des de crédito, que estrán
seus
GUILLOTINAS
bos beneficios do mar por medio
~A.TERIAIS PRA_ IMPRESION
da usura.

«0 luns os piquetes pararon a tripulación» declara
Antonio dél Sel Araujo, armador propietario de duas
bakas. unha delas ao parecer en sociedade. e sique a
esplicar a sua versión do aconte~ido : «despedi,no
porque non cumpríu cos deberes do armador, tomos
ao carro e este home marchou ». O feito é que a
Minqacho, primeiro mecánico da baka n.omeada
«Amadorcín», propiedade do señor Del Sel.
despedírono por ausentarse carido o barco s.e foi
amañar ao carro, a pesares de ser del~qado sindical.
O despido nestas condicións, aseqún a lexislación
laboral, é ileqal, pro esto non semella preocuparlle
qran cousa ao armador que cheqa a afirmar: «a lei
son eu».
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Non é dogmático nin galeguista, anque· «poñería o lombo pra
empurrar cara adiante, incluso co dente da -c rítica,
unha Galicia autogobernada» . .Califica de horroroso o
ténnino •nacionalidades•, síntese máis cómodo no de rexión pero tampooco, conscientemente,~ vi ría a negar
· 'que o noso país seña unha nación _,hastra votei
nun '.partido ·que coidei que era gal ego e non era nada, o
PPG•-. Tén todo o escepticismo da pe-quena-burguesía liberal
que el mismo define como desgaleguizada
oero con posibilidades de se inte·grar no Pr<?·ceso

de galeguizaqión. Médico oftalmólogo . con tradidón familiar

e personal, vencellouse á Universidade e á
docencia, contra dos que é usual nas clases sociais
dominantes no noso país, e no ano 75 no Vicerrectorado
de Estensión Univers-itaria e sin ningún programa previo,
topous·e con que a millor cultura que se podía facer
erá a galega: «emocioname comprdbar a asistencia
de 30 grupos de teatro en Galicia e al·gún
<le verdadeira categoría•.

SANCHEZ SA--ORIO
<<Inventar unha illa médicO~enfermo>>
J_Entende e mediclña como·
_.. servicio público e, polo
mesmo, consideraría necesa-

ria a .,a est:ataUzaclcSn?
Oertamente, o Estado tén
que ocuparse da saúde dos
cluda:danos. A complexldade,.
Importancia e toda caste de
lmp,llcacións que atlnxen a
uliha política sanitaria global.
fan que a asistencia dun servicio nacional de saude seña
noxa un'ha necesidade Ineludible e a construcción dunha medlciña moderna asenta en tres
bases: ciencia. dlñeiro e poder ... No 1.978, decir poder é
o mesmo que decir Goberno
pero entendo que estas tres
.factores non entran en proporción igual en todas as actividades sanitarias, porque pra
lmpoñer un plan de depuración
de augas reslduais oo unhp
vacunación masiva, compre
empregar o poder de xeito tfplco, pero pra c:ur&r urma úJcera gastroduodenal ou pra recuperar a un p-equeno estrábico, calqueira poder que se lle
engada á autoridade moral do
médico é Innecesario e hastra
pertubador. A estatallzación é
absolutamer1te necesaria na
medicina preventiva, pero débese atenuar na asistencial. En
todo o mundo os sanitarios
son sempre funcionarios, xa
que a sua función principal é
o cumprlmento dun Plan, p·ero·
o médico é algo ben dlferenttJ
ao executor dun Plan... na rEt!aclón c:.n iuJfermo. hal un 111tre que tén de desaparecer
todo o aparello admlnlstraUvo.
tefien de se atopar •como nuri·
ha lila deserta• e esa llla ho~e non asiste. compre lnveotala: o prlmelro paso é aceptar oue o enfermo polda escQfler o seu médico e o aeu ho~
pltal ..
Sf, pero a nlvet pr6ctlco
no noso pafs, é m61& ben o
m6dtco o que pode escolf8'.

r

Por •xemplo; no Barco de Val-

cleorras 'hal unha Hesldenc..
montada, ffxose concurso e ot
m6dlcos non van, ¿cómo . .
lle , ~Iza :a asistencia '
unha comarca de 50.000 pereonas?

N&se caso, o que falla é o
Plan, porque hal unha medicina ·estatal oue teóricamente
asume a responsabl'lldade sanitaria sobre do 95 por cen da
poboaclón; á mediclña colexlada non se 11-e pode decir por
qué non acode ahí. De calquer
xelto, cofdo que o que dlxen
antes pócf ege conseguir dentro dun servl-clo público, anque non me pereza ,que o mecanfsmo pre o conseguir · sen11
a unJformlzaclón de toda a
· asistencia médica nun sistema
administrativo de pastos. concursos e. ascensos: máls ben
entendo que
deberf~ Poder

.se·

8

!formar grupos lnnovadore·s cos
que a administración concertase a asistencia. Esto p·erml·
tiría diversiifi'Car esperiencias e
modelos asistenciais que o ac·
tual monstruo estatal fai lm·
pos~ble. E non é defender a
•privatización• da asistencia,
senón mais ben plantexar outra
estratexia diverslficadora que
p~~ihllitarf a
a Hloo(poraclón
dos novas médicos como ln:novadores do exerciclo profe·
sional e non como tipos que
deban percorrer un'ha longa e
ltléntica carreira administrativa. A mediciña privada debe
desaparecer por ser Innecesaria, pero non por unha prohibición administrativa.
¿Cál pensa que é a razon de

que haxa tan poucos '!'4dicos
hrtegrados no seu entorno ou
con adicación esc1usiva, pero
moltos que simultaneen a sua
actividade na SS coa privada
e mesmo coa Universldade?
IParéceme importante que o
médico practique a adicación
esolusiva na sua profesión, e
probablemente tamén sefia importante a adlcaclón esclusiva
a unha institución hospitalaria
concreta, pero teño as miñas
reservas encol da mitoloxía
que considera esa esclusividade como de gran sumo de entrega e pureza; prefiro valorar
ás persoas polo que fan real·
mente . e non polo que deixan
de facer. Por outra banda, si
se comparte a asistencia coa
docencia e tóxica, é evidente.
xa que a mediclña non é unha.
ciencia teórica. No tocante a
compartir responsabHldades
universitaria$, vexo máls dificultades, porque seguramente
si se coida a atención aos pacentes, ao cargo na Unlversldad6 Irán para as horas marxinais. A pesares disto, preflro o tempo marxinal dos que
tañan entusiasmo e lmaxina..
clón e nada me Interesan as
horas de aquetas aos que llee
aobra o ·tempo.
¿E estar l1ünha Institución •
dO mesmo ·t empo prectkar •
medlctna privada?
·Irnos supoñer que a prlmelra
·motivación seña a da remunecontar que é difícil exercer a
ración, pero tamén ·hal -, que
mecHciña xerarquizada -vostede . pode facer esto, vostede
non pode facer máis qa aquefoutro•--que inda tendo cartas
satls!facclOns (ml'llores equipos
máis xente ... ) cauta a rel-acclón médico-enfermo, este é
o do hospital. Por exemplo, a ,
medlciña actual quedouse sin
· Historia clínlcaa e con síntomas: ún somente sabe que un
señor tuse ou durme mal...
f>ola 'contra nun acto médico
primario, ese señor tén que
·falar, contar, e é dificM que
1ef'ia ullha· conversa técnica,

entrar na mecánica da cota.
da habitación con cinco tíos
máls, do pase pra visitas, etc.
¿Cokla que
relacl6fi Gallcla-organizaeión sanitaria actual é exeiltada?
Ben, acó a asistencia é pior
porque se montou co trunfalismo dos grandes centros nun
país con noboación dispersa.
O primeiro correctivo sería os
centros comarcaí&, dacordo
coas comarcas e non coa o,...
ganizacJón administrativa, centros de 12 ou 15 c·amas que
nermitan facer urxencias. clrux1a menu1 e SUOI e tom> racionalizar ·a evitar a evacuación a outro~ centros. Tamén
hai outro punto que quero
. aclar-ar: paréceme que ningún
enfermo se debe ev~cuar de
GaHcia, como ocurre a cotfo
sin que haxa unha esp¡licación
,deste feito, tanto polos costes
socias, económicos e familiares~ com9 poroue a maioría
ruxía menor e ;....!'e te.do
cional izar e ev
evacuación a outros c ... atr1..1~. Tamén
'hai outro punta que queroaclarar: paréceme que ningún.
en~rmo se debe evacuar de
O departamento de Oftalmo- Galicia, como ocurre a cotío
tox'8, tonde !vostede traballa, sin que haxa unha esp¡licación.
¿está adaptado ás necesidades deste feíto, tanto polos costes
populares?
socias, económicos· e familia~ós vemos a todo o que enres, como porque a malcría
tra pota p'Orta e dá a coincl· das veces non é necesario. En
dencla de que e<>metemos un- todo caso, hoxe en Galicia ~
ha irregularida'de, que •distor- ·nivel médico abonda pra poder
sionamos• a imaxe do Hos·pital chegar a unha organización que
Xeral, porque, asegún un ve- permita atender a toda a pollo costume que tiñamos, dá.- boación no oaís.
moslle a calquera un tl'que que
ne costa esactamente 20 pe- ¿Qué opina da Untversldade
sos. Le_mbro que o prlmelro e a sua intégracloo .na nosa
director do Hospital díxome sociedade?
_
.
•que tontería, antes erades un
-e un mal servlc-lo que non
hosplta·I de Beneficencia, pero esteña integrada na vida e nas
hoxe que é da Segurrdade So- · necesidades de Gallcla pero
· clal, eso non sirve pra nada•. penso que sería pJor si non
Mals sirve, e a xente utP ízao !fose tal Universldade ou tencomo antídoto da burocracia
r
fu ló
1•da SS, p-orque un señor de RI- tase sup ir- as ne ns que re=
corresponderían a un suposto
.belra, por exemplo. quérese organismo pra o desenrolo de
ver e tén que Ir ao médico xe- Galicia. Eso sr, penso que foi
ral que lle dea t:in pase pra o no traballo que fixen pra o
oculista do cupo, éste veo ou fernández -Latorre - onda dixen
non, e ao mi'llor ·daUe outro máis ou menos: aquí non se
p,ase pra o centro de dlagnós- pode apren'Cier a muxlr unha
tlco e dalí pra o f::lospltaL En- vaca, facer unha pradalra. constón, este señor gastou en ho- truir un barco ...
ras, transporte, etc, molto máis
Por lso nós mantemo~ unha·
Esto ~rra · facerse . . . cousa empírica aue é entJPI~- Gallcla ~
nitlcaclón, e mentras ·eú teña
iAutogobe.mada sí, pero non
no ·departamento xente que cautolimltada•, coldo que as ·
que'lra atender · ese tipo de lnStltuc·ións foñen qua ·recmlet:
consultas, o devandlto asistirá. o que realmente somos: gaJ&- ·:·.
¿Qué tipo de pacentes van gos pola naturaleza, espaftoles-·
6 SS e cales a sua consulta pola historia, europeos pola
privada?
cultura. Probablemente haberá
Eu paso consulta privada no que escriiblr outra historia, pormesmo Hospital po.la tarde e que nos últimos tempos foi
máis da mita:de dos que veñen sempre . .adversa, ,pero caldo
.é un pacente paralaJ.o
de que esquencer catquer destes
pofa mañá.
factores supón un émpobrece0 outro cuarent~ por cen é mento.
económicamente superior, e sf
M.t.edo
Yén POla tarde poraue non quer

ra-

pero pode ser moi importante.
En troques, tal e como están
hoxe as institucións, ha! un
predominio abs01luto dunha mediciña sintomática, pofüarmacéutica e de prestacións econ~
micas e ·laboraís- ac baixa•absolutamente Indiscriminadas.
Ben, voltando ·á privada, entón
tén certas facianas positivas,
si queras outras non, como o
protagonismo, a ,refación de
dependencia do enfermo do
seu · médico, dun·ha mltoloxfa
que houbo.. . é evidente que
pra un tipo de personalidad~
é maf s gratloflcante .. -pra outra
non, outra prefire estar nunha
cousa anónima, Incluso por al
xurde alpún p·roblema.

Pero tamén neste úldino _..
eslsten máis garantias pra
buscar as causas da' deficiente atención ou dos erroa.
SI, é certo, o gabinete é dlfícl1I de controlar, pero tamén
a acción nun hospital; toda vez

eo

que un médico tén un contra..
to permanente, é diifícll de correxlr e máls si non se pon
entusiasmo... ao que ibamos,
o que está exe~elldo Ulado é
un Incontrolado, nin o contro·•a o Colexlo Profesional, nin
a socl·edada, nin lle controlan
os diaanósticos que non está
obrigado siquera a dar por escrito, nin o tratamento nin o
coste, pero é que tampouco
se tentan correctivos; porque
'hal unha 'fifosafía de fondo:
i esto acábase!; e non se dinamlzou o control sobre a pri,vada por parte das instltuctóns,
contrario doutros países.
onde os Col·exios sr exercltdn
9Sta función.

ª"
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¡E CHEGO.U A VENDIMA!
ESTHER ROMERO CASAL

A preparación do vino comenza coa ·desfonda•,
que é un labor proifundo que ·se lle da ao chan; faise a man . removendo a terra, de tal xeito que as
capas fondas que forman o sochán quedan na superficie.
O terreo, así volteado, queda un ano o máis sin
ningún culHvo, asegún a epoca na que se fixera a
anterior laboura, o comenzo da primaveira ou a saida do vran. lstas tarefas compleméntanse, á saída
do inverno, cunha cava fe ita a j man pra romper a
costra superficial, achandar e limpar o chan de ma'las herbas; quedando así a finca preparada pra recibir os novas pés.
No Ribeiro dase unha_ característica típica de
Galicia, que é a dE!ificencia , no abonado. Hoxe úsase
aínda que en pequenas dosis, o aoono avícola, que
incrementa a fertidade destes vellos c·hans.
·Referente aos marcos de .plantación aínda nos
peores terreas, onde eran de esperar marcos amplos, capaces de soster unlha planta tan robusta,
que pra máis no Ribeiro é de porte alto e podas
longas, danse estreitos e reducido~. aparecendo. así
viñedos densamente poboados.
As líndes oscilan antre 0'8 m. como mínimo e
1'5 como másimo. Os másimos danse nas zonas
típicas de cultivos intercalares, como foi Castrelo
do Miño, hoxe asll!lagado polo Salto, onde a vide
aparece asociada ás patacas, millo, leguminosas ou
forraxes. Nas •Ladeiras· e •Costaneiras•, algunhas
totalmente abancaladas, os marcos descenden, achegándose ao mínimo, pero o normal é o marco de
1 m. resultando por hectárea de 8.500 a 10.500 cepas.
Pra plantación do viñedo no Ribeiro, dase a paradoxa de que sendo como é a comarca vitivínicola
por antonomasia en Galicia, non esiste neta ninnún
viveiro, téndose que importar todos os invernes
centos de Barbados, o que supón un desembolso
de varios millóns de pesetas anuaís.
·As estacas ou tutores pra manter a cepa ergueita, adoitan ser de •mimosas ou de ·herbedos,. e
pra amarrar as cepas ás devanditas estacas, úsanse os bimbios.
AS PODAS E A RODRIGA

Aparte das de formación, fructificación, remozamento, etc., as máis importantes son as que se fan
co fin de retrasar o agramar pra evitar os perxuicios das xiadas. Esto .pod€se conquerir de duas
maneiras: facendo a poda moi cedo, antes da caída
da folla ou moi retrasada, cando a cepa, esta en
•choro• . A máis recomendable pra ista zona é a
seaunda, xa que debifüa menos as cepas .
Cando ésta acada os 50 cm. de altura. decídese
si a viña se vai alambrar ou non. Si é sin alamb-rar,
sigue o proceso normal de medra apoiándose ·nos
tutores pero si se vai alambrar, como é o caso do
75% dos viñedos comarcais, hai que poñer uns
postes de granito que formarán as ruas ou gabias
. da viña; xunguido cada un co sequínte e a 50-60 cm .
do chan, colócase o prímeiro fío de aramio, e por
riba deste. a 40-50 cm. o segundo, formándose así
a espaldeira, na que se han de atar as cepas cos
bímbios.
Os gastos de creación distes viñedos son moi
grandes, debido aos centos de postes empregatlos,
aos milleiros de metros de aramios gastados e á
man de obra invertida; todo isto repercute nos gas-

biltarlal de esmagados

a.

tos de obtención do litro de viño comarcal. gravándoos.
A operación ·da Rodriga é a máis delicada e a
máis costosa pola cantidade de man de obra que
precisa. Faise días dempois de rematadala poda;
coménzase noñendo uns tutores suxetos ás alambradas. ao tronco ou aos brazos das cepas, por
bimbios. Lago curvanse os vicos, sarmientos ou
varas do froito, en forma de media circunferencia,
pouco a pouco, hastra que o estremo do sarmiento
quede mirando cara o chan.
lsto require un gran coidado. e si os que o fan
non teñen práctica, ráchanse moitos sarmientos,
o que· leva a unha merma da prósima colleita .
As madeiras máis empregadas nos tutores son:
a robinia, chamada tamen mimosa ou acacia, o~
herbedos, moi bos por seren moi duros, e as de
piñeiro que son as piares.
COIDADOS CULTURAi$ E A VENDIMIA

Antano , todos os anos se facían duas .. cavas",
chamadas abina .. a primeira e •renda» ou «hachan
a sequnda; pero hoxe, chégalles ben con facelas
cada dous ou tres anos, pala di·ficultade de atapar
man de obra . e pala carestía dos xornas.
A "bina .. era a laboura máis fonda e facíase nos
neses do inverno, ' desnois da poda.· A •sacha ou
•renda· er.a superficial, tiña lugar ao comenzo da
primaveira e con ela. amais de estiñar as malas
herbas, amolecíase o C'han, facilité!,ndo a penetración
das augas primaver~ 1 is.
As duas facíanse a man, a primeira con eixadas
pesadas e de longos dentes e a segunda con sachas lixeiras e de d1:mtes máis curtos, empregándose ás veces pra estiñar as malas herbas, as petas
de forma cuadrada e sin dentes.
O que si se fai todos os anos. é darlle ás plantas os tratamentos anticriptogámicos necesarios.
Contra o mildiu danse 12-'14 cada campaña e contra
o cidium 1-2 , tratamentos de xofre co fol asegún
as condicións climatolóxicas do ano.
.
As duas der'radeiras operacións '"Ue se fan, son
o atado e o desfollado. A primeira consiste en atar
con rafia os sarme:ntos verdes recén agramados pra
deixar paso libre palas qabias e o esfollado, en suprimir o esceso de follas no viñedo, pra unha millar
ventilación, aireación e maduración do froito, ·por un
bo aselado.
Ambas operacións fanas mulleres, a primeira
cara a fines de xunio principios de xulio, e a segunda, en agosto.

É xa
vendimra inda que dependendo das condiciós meteorolóxicas comenzarase a fins de setembro e rematarse a mediados do níes de outono
Nas suas 'líneas xerais, e coma a de calquer camama vinícola, quizabes que o máis característico
seña a mane ira de carretar o .froito xa recolleitado. A
carreta pódese facer con carros tirados por bois
ou ás postas, en uculeiros», que son grandes cestos
tronco-cónicos, coa sua base maior cara arriba. Están feítos con tiras de castiñeiro entretecidas.
Hoxe, onde a estructura do terreo o permite, os
e.arras vense sustituidos polos camións e outros
medios de transporte motorizados, e os culeiros,
palas bolsas de plástico.
·
Unha vez q1,,1e as uvas chegan á bodega, son
transportadas do car:o á «muega» na ·barcaleta•
pe,queno ataño rectangular de madeira. A muega é
tamén de madeira pero de forma cuadrada, e leva
no fondo un embudo cunha tapadeira con buratos,
por _onde escorrega o mosto nue o •.pisón .. saca
das uvas premendo a pé descalzo.
As cubas, na ·sua maioría, son de madeira de
ca~tiñeiro, aínda que quedan alqunhas de madeira
de carballo. Levan aos lados, perta das suas b-ases
ou «tempas .. 2-3 aros. dhamados tamén •cinchas",
pra suxetar as «duelas" contra as tempas. A sua
capacidade é variable, indo denqe 15 moios, que
son as pequenas. hasta 40-50 que levan as maiores.
Outros atañas ausHiares máis manexables, son
o pipote de 6-12 moios, o •bocoi .. de 5, e o "medio•
ql.le leva 2-3.

OS VINOS

En xeral, tanto os brancas coma os tintos son
viños finos- especias prá mesa pala poucª graduación alcohólica e frescura. bs brancas, de maior
graduáción e quizabes menos acédosos, teñen unha
coor pálida. son delicados de gusto, con gran ·bouquet,,, sin c'hegar nunca a ser secos ou doces. Os
· tintos son ricos en taninos, teñen máis carpo e
maior acidez; presentan coor sangue, roxo intenso
ou -rubí.
Mención aparte merece o famoso viño, hoxe
prácticamente descoñocido, xa que casi non se efabora, chamado •Tostado do Ribeiro .. , o seu nome
deriva d'a sua propia coloración, é un viño licoroso,
- semi doce, ·suave e recendente. Facíase a base de
Treixadura e Torrontes, pero hbxe en día, poucos
se preocupan da sua elaboración, que é pura artesanía, e si o fan é partin'do dun ho viño composto
na sua maioría a base de Xerezana e non das varieda·des qu_e lle diran fama.
. ,Por outra banda a producción de augardente é
de" 803.571. Todo viticultor elabora na sua bodega
ou augardente necesario pra o consumo da casa e
máis pra venda, servíndose dos •al,quitareiros•,
.. alambique-su ou "poteiros .. , que por unha determinada canti<lade por •,Pota• ou .. 'Postura•, ademais
da leña necesaria, aug·a. un axudante e ás veces a
comida, fan a destirlación nq_s sinxelos - alambiques
feítos no país, coa base formada por µnHa gran pota de cobre, casí cilíndrica, con aristas é ángulos
curveados, ax.ust~ndose a sua parte superior ao
capacete» especie de bola máis ou menos grande
tamén de cobre; que actúa de condensador, continuándose nun tubo estreito chamado •Cuello de cisne» hasta xunguirse co serpentí.n.

Por X. M.ARIN
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Nunha sociecfáde colonfal, os seminarios non
somente form~n éuras; · centros «baratos», suplen
necesidades que, e.n situación normal, cubrirían
·
institucións conio a· ensino, lóxicaniente grat~ito,
igu_alitario e social; o caudal humano resultante deste
factor, vese engadido á cantidade de filias de familias
populares (Labregas fundamentalmente), cuio concurso
non é necesario prá economía familiar. O seminario
vese conferido. xa· que· lago, dunha prepotencia,
dunha capacidade de intervención ideolóxica sobre de
amplos sectores de mozos, procedentes, lóxicamente,
das cl~ses populares. nunha etapa · crucial prá sua
formación (ou deformación) ... E cumpren
perfect~mente a sua función de factor da colonización.
O alleamento. o autoodio fomentado pala prohibic'i(>n
ou sanción negativa do feito de falar galega, .
a especial «clasificación» da xente «q~e habla bien el
castellano», a represión do mundo interior do rapaz
popular, .esa .«aquela» que vai caraGterizar mesmo
esteriormente ao exseminarista. moi
fundamentalmente en_certos aspectos · da sua vida ...
As testimuñas empregadas. recolléronse directamente
de ,xente orocedente de seminarios. Xa que lago, as
bases deste traballo, a atmósfera represora, alleante.
colonizadora
fin. que se respira, xurde dereita dos
cJ_austros e pasillos. das aulas e capelas.

en

«En certa "ocasión. neste seminario había un rapaz que era moi bo.
Pro unha noite. denantes de deitarse . estivo con outros dous rapaces
malos que contaban chistes obsce nos. O rapaz bo foise durmir sin
cbnfesar a sua falta e á maná sequ inte apareceu morto. Eu dixen. aÓ
día sequinte unha misa por él e cando rezaba po ia sua alma. ouvín a sua
voz que me decía: ·Non rece p0r min
que .xa estou condenado . Rece polo_~ _, máis .. . E díxome os nomes dos
que a noite anterior estiveran con
él. El condenárase» .
Esto era'<-'. que calquera dos prim.eirns días do curso en ·calquera
seminar io se ·11e ouv iría decir a un
cura. sequramente o rector, na mi sa Lóxicamente e~ español e con
toda llnha serie de detalles que farían máis real a·· historia. o relato
noñíalles en claro aqs- principiantes
rle seminaristas que tiñan que procurar . non facer coma o rapaz bo
. que se condenara . Porque a morte
estaba ahí. tebreqosa. á volta -da esquina Pero sobre todo. nciri tiñan
ri11P. f;:icer coma os rapaces malos.
F<;n <;n hrr: tnrlo . Porqu·e era rnais\

ne li qroso. que se sol'.i pese ' todo coa
morte. «E nós tiñamos daquela dez
anos» .
A. ese ambiente e pra vivir todo
eso durante máis ou menos anos.
cheqaron milleiros de rapaciños !'.}aleqos . Por unha razón ou por outra.
foron beber da ideoloxía nacional católica que durante o Franquismo
fixo o seu aqosto.
Ben puido ser _unha ofrenda a un
santo. unha beca que. donada por
un cura da familia á sua morte. non_
conviña desaproveitar. ou sinxelamente porque resultaba moito máis
barato ca unha pensión na capi t ar.
ben puideron ser as razóns pra qu-e
moitos pais levaron aos cativos, ou
ben aos seminarios apostó licos das
órdes relixiosas. ou ben aos cdioce• 1
sanos. ora atopar neles a ún ica edu- \
cadón media que, por económica. ·
lles era accesible.
SER CURA ERA
~E

o ' M~IS

QUE .

PODIA SER •••

A ~iforenc.ia entre uns seminarios e outros non era som'ente o
p.recio. Ao¡:irte dun coste partido por
rl0t1s nn caso dos ~-~ntros ap~stól i -

cos. o fin ao que. se destin'aba
que cheQaban al1=1ún dla a orde ·
frades eran as misións de ultr
a colonizar africanos. asiátic
americanos (do sul naturalm
Dos seminarios diocesanos saí
curas. E hastra certo punto. era
ca a esplicación que os frade alí a1
ban á reducción de costes co mella
pecto aos centros directament que
pe_n dentes do Bispado: as fa queís
dos nosos pupilos non van r mate
b~fleficio económico ning ún ve les
seus estudos. namentras que noscc
-milias dos curas. si.
no n é
Así se cheQa a un semi qu eís1
Nunha época moi propicia p co te1
plotación da relixión. E a Eire
tólica . nun Estado confesiona
Alt
está dispota a perder baza .
Ouren
cura na familia era. por outra
dóces
un siQno non tanto de poder
ta n re
mico como de respetabilida
cial. No mundo rural. ser cu r
máis que se podla ser, era
nunha parroquia.. .
.
Asl é que durante astes no-.
dase en Galicia un aumento ~ue lle
derable das matriculas nos s e sott
rios. aumento no que segura novo
intervén o proselitismo dos
«En
1
nas parroquias. que abrigan · be_m
trucción de noves centros. .redtc<
que tamén houbo otro ti iar de
razóns. Razóns coma que a
asur
Alberte, un seminarista o ur
dos anos 40 e primeiros dos
seminario novo non sorne .
construiu por problemas d ian na
cio. Ao pé do vello, en frent ro ou
Ión de estudio. había unh as OQarai
reiras que estaban sempre eporte
•
a era
cando. Ensenaban as braga
0
ahí e os rapaces atendíamo • aqi
eso que a estudarn . Así qu on edo
.
d .d.
f
sor er
ras ec1 1ron acer • un se scribí
novo co q~e se matanan do ha ma~
ros dun tiro.
scrito
Prá xente que non estiv' ndo
vida dos seminarios é un raújo,
Un misterio que ao lon!'.JO d a ent1
sufriu considerables mut scriptt
Dende o peche tota,I da vi Eran ·
rior. o inteñto de provocar rnáda
rraigo -'-que desgr~ciadam e lei:Jo e
quedou semente en intent todm
intento de · crear no sem a un p
ynha m~_tiva,ción 'de odio car mbro:

ºª'

CUMPLIRON .OS ·s EMfNA-RIOS

NENO IBA .·P RA CURA
dip .d9 que proviña. nur• tanto 1:>0r
cen elevadisimo do campo, foron-,
caracteristicas que a partires dos
anos 60 deixarían paso a posicións.
polo menos superficialmente máis
abertas.
A vida do seminario e o ensino
alí administrado son imaxen e semellanza do autoritarismo imperial
que dominaba na r.úa. Un maniqueísmo total domina en 'todas as
materias. A elevación a todos os niveles do dito «o que non ·está con; que nosco está contra nosa» ou . «O que
non é coma nós é malo»-_ Un manise mi queísmo que tamén se transforma
cia p co tempo.
1 Eire o s ANOS DA FAME
1siona
Alberte cheqou ao seminario de
aza.
iu tra 0 urense no ano 45. presidindo a
>der dócesis Monseñor Blanco Nájera.
>ilida ta n retróQrado coma intelixente e

:~aur ~~~t~~=~~on~~e~~~~fd~Q~~~~e~~
de parte de Pita BuQallo. o vica . t rio-. a Manuel Gil Atrio. home ao
es tes que lle faltaba de intelixencia o que
ten
lle sobraba de servilismo frente ao
105 5
novo bispo.
0QUra
.
.
d
«En mo1tas ocas16ns - revive o
' os lberte- o Blanco Nájera tennos
i¡:¡an
radicado que «habla que desconia r de las modas ultrapirenaicas» .
asunto viña a conto de que nos
our eminarios franceses. por exemplo,
3
bservábase un ·comportamento
oito máis proqresista . Non lles ca lan na cabeza aos rectores do cenfrent o ourensan? que os franceses
h oqaran ao futbol en patalóns de
Jn as eportes. Parecla que sacar a sotampre
·
b
a era un pecado.
. raga Daquela. o áctual bispo de Mon1amo
d M
11.
,.
sí qu one o. onsen.or ""'rau10. era prosor en Ourense e de vez en cando
in se
.b,
h
.
d sen 1a nun a revista salmantina
in
hamada «Surge» á que estaban
scritos alQúns seminaristas. «E
estiv' ndo aparecía algún artigo do
un raújo,
revista vla secuestrada a
go d a entrada no seminario
nin os
mut scriptores tiñan acceso a ela.
:ia vi Eran tamén os tempos da lectura
ocar rnáda durante a comida, cando o
dame leqo estaba totalmente prohibido
itent todos os seminarios de Galiciá
sem a un pecado fal~r galeQo onde os
io car mbros da comunidade eran un

°

N

N

°

a

e

ros ... lóxicamente, o risco que se
corría nestes casos era o de espul299
233
20
·santiago
~
· ~
sión fulminante. Desto houbo ... cla242
172
(disp)
4
Lui:io
4
ro- ».
221
160
40
Ourense
Nestes anos. o Paco non iba á
12:
65
3.· (disp)
Mondoñedo ·
casa en todo o ano. Non houbo va73
98
18
Tui
cacións do vran hastra que os fraii..11.
691
988
85
des decidiron que o mal que pra o
Galicia total
esprito significabán os tres meses
DATOS SEMINARISTA& .
bertP. sena co dia en que lle cheqou
de libertada. podíase compensar c-0
!:19 por cento (:llaego talantes.
a bolsa de comida éando estapan
saneamento económico que eso
«Mensualmente entreqábanlles aos
de exercicios espirituais e non puisignificaba pra eles.
nosos pais as notas. e entre as asiqdo -non" se pódía- recollela.
Pero aquelo era semellante a
naturas fiquraba a de conducta na
«Alé1mbreába.nios coa fame .. . E en
Ourense. Tamén ha-bía os paseos
que influía dun xeito esaxerado o
canto nos puxeron un cacho de pan
talar correctamente o español». E
de millo e un chourizo na man ...» unha vez á semá en fila india de tres
en fondo. a prohibición de falar gaaparte deso. natural a asistencia
loqo xa. no seminario maior, cando
le¡:¡o e mesmo os acusicas que. asedas labazadas ou inclusive. polos
orrian 'qs 50 e os pais do Alberte
i:¡ún o Paco. torriáronlle gusto ao
primeiros anos dos 60 en Monoidaban que de verdade iba pra
asunto: «Alqúns tomáronJle qusto
doñedo. as multas de a peso por
.ura . xa se podla di~frutar do luxo
ao asunto e poido decir que alqúns
«falta» tamaña. Con Araújo de recJe repetir calquera plat0.
xa se profesionalizaron nas labores
tor en Ourense. na práctica erqueuAo Alberte botárQno do seminapoliciais». Non está de máis apunse a prohibición de talar i:iale¡:¡o, ao
rio estando pra rematar .o 1953 por
tar que ali:iunha estadistica daba no
tempo que a orqanización dos chifuxir de no~te co Eladio. Os dous
orixe dos policías un 40 por cento
vatos perdia forza . Os «padres»
xuntos afixéranse a saltar moitas
de ex-seminaristas. Escomenza enperdían ahi parcialmente unha das
noites o muro -como se contaba
tón a moda de facer ximnasia todas
chaves do seu pode~
que facían nos tempos da Repúblias mañás tan promocionada lo¡:¡o
Os chivatos eran unha rede de . ca- esconder a sotana. dende os
en Mondoñedo.
·
espionaxe cuia asistencia chegaron
primeiros cursos de uso obrigatorio,
a confirmar 'inclusive os propios cuMondoñedo nos anos 60 estaba
nunha toxeira e irse ao cine ou a al- ·
evolucionando. O Concilio Vati~ano ·
ras : «Alqunos hablan en qalleqo y
(:lún cate. Os curas aqardaron moiestaba ás portas cando os propios
cuando rios ven hablan en castellatas noites vixilando e non os puideseminaristas encetaban tamén o
no. pero nosotros también tenemos
ron cazar. Pro foi o mesmo.
seu «concilio» en forma de folga.
nuestros informadores ... » Aqor.a
AMISTADES
Acabábase a sotana coma uniforme
que en ¡:¡alego talaban casi todos. 1 <<PARTICULARES>io\ E
dos
estudantes mentras pasos lenal(:lúns se cadra un pouco a pesar
CARllfillOR TRAICfONEIROS
seu polo que de ascenso social sutos iban con'lertindo ao seminario
Nos anos en .que tamén prá Eide Arqaya Goicoechea no máis propoñla naquel medio un acento «firexa ch~Qou. canal.izada por rl\.edio
qre da nación.
·
·
no A un dos chivatos fixémoslle a
de asociacións católicas iankib a
O' Su,so debetl cheqar ali no 66,
vida imposible e foise dali -rise o
«Ayuda Americana» cheq'ou a HerAlberte-. Os dominqos habla par~.
bón. con once anos acnombo, o Pa: · cande:. Vllanova de Ouremá xa tiña
o. .seu cacho- de seminario coooenaleta (non se esixia silencio á hora da
co. O leite'. o quei~o. ·a manteiga,
do
a morte. Cada vez estaba qciecomida) e escomenzamos a b~rrar
viñeron aliviar os lampreazos que
dando menos xente no centro. co
«Erré. Erre» ou «Erre cuadrado»
sentira dez anos antes o bandullo
cal se· posipilité"ba un PoUCO unha
porque o rapaz en cuestión apelidado Alberte.
millor educación e unhas relacións
ba Rodríquez Rodriguez». Neutra
Ali en Herbón. no seminario
qaleqo _x·a non estamáis doadas.
ocasión 'intentaron facer o mesmo
apostólico dos franciscanos. a vida
_
ba
tan
prohibido
e a toÍga aquela ra·
con outro rapaz e conqueriron que o
estaba planeada polo miudo como
rector os mantivera durante os reo estivera en Ourense. «Aqradecfas ·chara coas multa de a peso ... Todo
tora caindo os lampreazos na clase
creos de quince días rezando o roás veces estar soio na habitaCión.
do «Griqo», sequlan chegando tosario ·na caoela.
pro rion estaba permitido: P,or aquedas as noites aquelas sardiñas que
Eran aqueles os anos da posflo de «al que vive solo ... » Pro· nin
xa provocaran máis dunha intosicai:iuerra e había r'noita fama. Semenmal acompañado podías. ester ~or~
Ción colectiva... iba aseendendo o
te se permitía trai:iuer da casa pan.
que tampou~o se permitfa.n as
costo da pensión anual de 7 a 21
porque o chusco. que había que esamistades «particulares» . «Eso
mil pesetas en· catre anos. e. pretirar ora todo o dia non .cheoaba ·a
-comenta o Paco- era terreo pe·
parándose pra os novm~ tempos. fanada. «Pro 'tamén deixaban entrar
ligroso pra os superiores e naturaldase
reconocer como colexio ofi.
·chourizos e cdusas así. AunQue almente pra os internados que podfan
cial.
(:lunha vez requisaron algo». O Alverse abocados a cariños traicionei-

1954

1968

1978
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«LEER LITERATURA ES
.ANTICLERICAL»

•

ó tipo de ensino. agora máis aberto.

I~

N

O

Eso mesmo obrigaba a cambear
Aínda así. había medó a derrotar
aquelas inhibidóns do profesor de
literatura en Herbón onde ao Paco
se lle negaban algunhas estrof as de
Curros Enrique·z. con cativa xustifi'-·
cación: «iOLié pena que sea anticlerical!» Ou o medo -ou comenencia- a deixar Que as habitacións foran J'articulares .e-deixar de
entrar nelas a rexistrar. aQuelo tan
propio do «Chaquetas» -o cura
que poñia por deoa1xo da , sotana
. duas chaqueta.s pra áparent ar
. máis- en . Our-ensé.
Agora que iban quedandb atrás
aquélo d~ «leer literatura es anticlerical» . aquelo outro de vestirse de
mutler nunha Obra teatra l pra verqonza tua perante. todos ... E a· biblioteca sequía o mesmo. coa «Vida
ae · San Juam> ou de Santo Tomás.... somente eso.
Así. somente quedan hOXE! en
Galicia 85-·seminaristas. a 'm itade
deles en Ourense. A emigración característlc~ da· zona e o retraso quealí 'ª"" ·a crisis. faille manterse frente ao resto. Aquela é a sede. do
Opus en Galic1~. Unna sede oastante desaproveitada: 500 habitacións.
clasef; Que houbo que partir en tres
polo frío. salón de actos pra mil persoas pechado... semente pra 40
persoas.
Nembarqantes. o fenómeno resulta por outra banda curioso . .por
canto precisamente nesa d~ócesi~.
dende o 68. ao '78, secularizáronse
ao pé de 100 sacerdotes
outros
marcharon. uns e outros a causa da :
raoiiesión que se agudiza eij compa'ra~1:Za con calquera outra diócesis

e

gat.e~a.

Pola Slla banda. os seminarios
menores fóronse convertindo. no
ánimo de salvar o tipo, en colexios
. reconocidos pficialmente nos Que
hoxe se imparte EXB e BUP.
Diante do panorama desolador.
«rachouse co poderlo d{l Eirexa?
-Non lle ~ eso. señor, non lle é
eso ..~
ANTON L O"LOCMA.- ·
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OU COIDADES QUE EN
MADRID ,DORMEN, HO?

ES f
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XOSE . • MAR'I A MONTERROSO DEVESA
Para LLUI$ M. XIRINACS

DAMIANS

xa se usan hoxe en día, non haberfa .máls que os
oficializar.
Chegados· a este aspecto da cuestión, haberá
que insistir en que nin s·e tocan as outras aristas:
a morfoloxía, o lé~ico, etc., etc., este último, concr-etamente, na qi.Je tanto podaríamos dar como recebir.
·

Con alguna frecuencia é que últimamente se
.ouven voces, e non precisamente cantigas, de uescarnho e maldizer ..._ para o alcumado · ·lusismo. E é
non só bó. mesmo conveniente que estas opinións
se den, por duas razóns fundamentais: a prjmeira
(por un elemental sentido da democracia, ou rnellor,
p.ola mesma esencia desa democracia; a segunda)
por que é gracias á polémica que se profunda nas
cues.t ións.
·

Haberá que insistir, neste eido exclusivo da lingua escrita, en que son duas cousas ben diferentes
o' galégo practicado á toa por catro -.:Catrocentos
ou catro mi1I - entusiastas, como acontece hoxe, e
o idioma impartido nas escalas, a partir da sua oficialización como pode e é de agardar ocurra mañá.

.Pero é aí onde, tristemente, está o fallo: que, .
polo de agora, as polémicas en torno a esta materia non son, ao -ll)eu modesto xuicio sénón aparentes
debido a que, na maio.ria dos casos, fáltalles, e, normalmente, . aos •anti'lusistas .. , ese aprofundamento «Sine ·qua non» e os contendentes, máis que
se ouvir mutuamente, limítanse a expoñer a sua
teoría, cada volta máis .seguros c;le ·sí. ..
Eu apontaría coma causas de que cada bando
non entre a fondo na "regueiifa»: polo lapo dos
•antilusistas•, a falta de argumentos serios; polo
•lusismo", o adoecer dunha falta de decisión, dunha excesiva prudencia ante a audacia daqueles, e,
por qué non dici'lo até dun temor a ser acusado de
•imperialismo•, cómo xa o teñen feito algúns Inconscientes ... imperializados» mentais do españo.lismo. (Repárese en que paño . entrecomillados os
termos, por os considerar desafortunados).
Eu padeza, probabe·!mente, esta ·mesma esaxerada discreción, acaso temendo mesmo que canto
poda dicir e/ou escrebir vaia escandalizar a un pobo
tantas veces tomado en vao, .que, para sermos honrados, nin se entera destas trécolas. Pero, por se
servise para mellor enfocar o problema, vou deitar
tres ou catro ideas que penso veñen a conto. tnda
que o comezo do entendimento ·quizais estivera, dada esa profundización que dixen, nun:has cantas mes.as-redondas, ou mellor coloquios públicos.

LUSISMO, IBERISMO
Ocúrreseme que existe, nos galegas que cisman nestas causas, un a primeira vista xustificado,
receo ante un imaxinario e potencial imperialismo
portugués ... e así alcuman de ·<'lusistas" aos compatriotas que non só non lles dan as costas, rnais ·que
tenden ·a aliadas aos irmáns da oUtra banda do Miño, e ·máis particularmente aos que de aquén Douro.
E fan parella este ca.lificativo, que igual sé pgdería
sustituir polo de •aportuguesados», ca que os nasos devanceiros dos albores do século XIX adicaron aos colaboracionistas coa invasión francesa cha,mándolles afrancesados. E Jsto si que é delirar,
meus amigos. ·
Máis fundamento terían, se cadra, as reservas
con que en Portguál se mira para o ·ib-erismo, habida canta do precedente «filipino,,, cando aquel país
foi gobernado desde Madrid durante sesenta anos.
En ambos os dous casos xoga, c'laramente, o
desequilibrio xeográfico-tjemográfico-económico entre España-Portugal e Portugal"Galiza, actuando eficazmente como a mellar xustificación daquela prevención, neste mundo en que hai tanto peixe grande famento de tanto peixe cativo. E, non cabe dúbida, ·algunhas poucas mentes con vocación imperial haberá, nos dous planos citados, dispostas a
dar a "desinteresada" colaboración que outras poucas merites, «desinteresadas• tamén, están dispostas a recibir ... Pero ben se, ve que isto máis semella historia-ficción que teoría histórica con posibilidades. Por descontado, de telas, viríalles dar a
razón aos .. antilusistas,,, poisq\.Je os galegos trocarían, daquela, o lume poi a tixola ...

POR UN 'GALEGUISMO RESPONSABEL
Si haberá, e hai, matices dentro dunha xeral
tendencia fraternal con vocación universalista e, ao
tempo, coa mellar intención de rectificar o manipufado ria da historia común ... sen po~ elo pretender
trasvasa lo ou deseca lo ...
Estou a faiar da multiforme tendencia daqueles
que non queremos ver perpetuado o inxusto e veUo feíto de se dar as costas pobos irmáns como o
galega e o portugués o son, e como son tamén os
que dentro dunha misma península están unidos uns
e separados outros, á forza e por enriba, nos dous
supostos, sen se coñocer ou recoñocer. E isto, polos sempiternos intereses de quen une e separa sen

Unr
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Haberá que insistir en que aínda hoxe, e por
esa triste razón de cultivo minoritario da lingua es·
crita -e lida-, estamos no punto de partida, no
qui'lómetró cero, no que ao idioma toca. (Esto sen
perxuicio do labor divulgatoria que logros como
·A Nasa Terra» andan a facer) .

contar, repito, cos pohos respectivos, e en contra
do beneficio común, que, está claro, non cadra co
seu propio beneficio de clase explotaoora cosmopolita. (Cosmopolita e non internacional, porque nación de s~u é dicir patria, nunca a coñoceu, e, por
tanto, non pode ser considerada inter-nacional).
Entendo por galeguismo responsábel -e conste
que ao longo todo destas ·liñas estou a facer fincapé
no eido da cultura , sen tratar apenas os inseparábeles
aspecto político, económico , etc., aos que lles
comprirfan máis capaces comentaristas-, entendo
po~ responsabel o galeguismo nacionalista, pero non
reaccionario nin • Chauvinista» -fechado en si mesmo-; o galeguismo federalista, pero non simplemente auton~mista -respecto de España-; o nacionalismo iberista, en tanto ponte no · achegamento a/de Portugal, pero non entreguista cara o país
irmán:
Daquelá compre xulgar un chisco apresado
o entusiasmo, valente por outra parte, que por Portugal mantiveron quen_antano definiron a Gal iza como parte con Portugal dunha pretendida unazóncompleta»: ao meu ver, trasladaban ao plano político o que é un problema cuase estrictamente lingüistico, e nin se,quera cU'ltural en xeral. (lsto, sen
perxuicio de abrirnos urxentemente unhas permanentes relacións culturais, prioritarias mais non exclusivas con esta nación, como tamén paño por
caso, con Catalunya e Euskadi, cos que apenas hai
uns. cantos precedentes -véxas·e a . revista "Gal~uzca n-, pero falta toda comunicación actual).

POR UNHA ORTQGRAFIA GALEGÓ· PORTUGUESA
Co anterior internáramonos na actualísima cuestión da normativilizacÍón ,do naso idioma nacional.
E afirmo que qüen chaman ª lusistas" a aquel es
que propugnamos un a·chegamento do ga'lego ás
suas fontes, limpándoo de castelanismo, actúan
cunha 'lamentábel lixeireza , quera pensar que ben .
intencionada, rnais orixinada nunha ignorancia total
das múltiples a_ristas do problema lingüistico e
. orientados por un patri'otismo de via es'treita.
Eles non ven que apenas loitamos, -de momento,
pola recuperaci·ón da ortográfía histórica galega,
naquela medida en que a m~llor lingua talada o
permita. (A propósito, ¿cail é a ,-mellor lingua? Se
hai casos ~ moi discutíbeles, hai outros de tan clara
lexitimidade como o daquela fala que utiliza «ante,,
-a pesar de •aier•- e · «OVO" a pesar de «juevo») .
E así, por dar -unha idea do •comprimento da
manga .. , ún asumiría xa-oflo!: escala galega· mediante -os pontos 1 _aci 15 (con reservas para os 7 e
11) dos 18 que Xosé-Martiño Montei'ro Santalla expuña r·ecentemente · (•Es~zo dunha ortografía galega-portuguesa•, La Voz de Galicia, 10-9-78). O
mesmo tratadista recoñece que os pontos 1 16-18
reúnen "ª maior dificultade• "-.:problema dos c, <;.
z, ss, qu-; os pontos 7 --''!I en !Ligar da actual n
final- e 11 -reforma do sistema de acentuaciónmerecerían unha especial meditación . Os demais,
salvo dous -sus'titucións do 11 e . ñ p,or lh e nh-

Haberá que insistir en que galego e portugués
son unha lingua só con estas dous -e outros maltas- xeitos de falar; que non se diferencias máis
Elo que o español de Madrid e o de Bos Aires, poño por exemplo de dous que coñezo un pouco. E
eso comparando os 150 e pico anos de independencia arxentina (é certo que cunha forte inmigración
non española -mesmo galega- e unha distancia
xeográfica de 10.000 kms .), cos cuase 9 séculas de
separación política 'luso-galaica -coa que loitou, ,
_ nos primeiros tempos, unha sobreviviente relación
cultural, logo tamén quebrada; pero compre cavilar
no que son 900 anos en comparanza coas escasas
desemellanzas entre as duas falas).
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DO GOZO INDISIMULAaEL DO PODER CENTRAL
E compre insistir e non confundir -como fan
rnoitos nemigos deste achegamento ao portugués
escrito -patriotismo con ·chauvinismo• socia-lismo
con populismo, revolución imaxinativa e planificada
con •realismo• espontáneo de curtos voos ... -e
· non estou falando, inda que o pareza, de conceptos
estrictamente políticos.
Compre insistir na secular mentalidade antllusista que un poder central --que nunca lle .perdoou
aos · levantiscos • portugueses o seu arredamento
da ucasa paterna •- logrou inculcar mesmo nos galegas , valéndose dunha ignoranci~ interesadamente
alimentada cunha ringleira .de groselras anécdotas;
anécdotas que, ridiculizando aos poboadores de
Alén-Miño , non fan senón reflexar as que aos proprios españois lles atribúen, pexorativamente, no
resto de Europa ...
Compre insitir en que aquel poder, aínda aso·
ballantes, verá con deleite e gozo indislmulábel, e
mesmo arrimará a tella a posturas como a que pode
facer do galega, no futuro, un dl'aleeto do español
-ou castelán, chámenlle como queiran-. do que
non o val a salvar a mera -causa irónica, visto o
trato que recebe- denominación de Idioma
se
non pasa diso, dunha caHficación de · ·Diccionario
de la _Real Acadamia Española • , cunha menor Incidencia reail cada día. ¿Ou quen foi senón quen non
aforrou esforzos para que o quebramento da relación galaico-portuguesa, a que me referín máis
atrás, fose un triunfo cotián dos mesmos que, imperialmente, dividiron para vencer; os mesmos que
sospeitaron, como eu sospeito, que, de seguir unidos, Gailiza e Portugal hoxe si formarían aquela
nación-completa e, portanto, mais forte rival? Velai
o que conseguiron co tempo: axudar á historia no
parto e nacimento doutra nación: nunca !lelo agradeceremos de abondo!
Por iso comprirá insistir, ·finalmente, caro os
máis recalcitrantes opoentes ao achegamento a/de
Portuga1l, na imposi·b ilidade dun imperialismo lusitano: primeiro . (.porque a nación galega é unha vella
e moza realidade irreversíbel; segundo: porque, suposta a nasa repentina, ou paulatina, conversión ao
lusitanismo -que entón si merecer.ía tal callficativ,o !-, _o centralismo español nunc~ o permitiría . ·
-e ·os datos o6xetivos indican que durante longo
tempo estará en condiciói;is de ·permitilo e/ou non
permitilo todo.
Ou coidades que en ~adrid dormen? Non, no,
tranqui1los que han s·eguir velando por ·la españolidad de Galicia• .. : Contando, insisto, co apoio in·
consciente de qu,en actúan, a fin de cantas, como
"españoles de toda la vida", obstinados na sua rete sía antilusista.
N11ni
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PAISES CATALANS ··

A Scguridade
Social come
presuposto.

DIMISION

NAGENERALITAT
• EMILIO VEIGA

• MARIA ALONSO

Unha vez perfilada a Cor;istitución española nun carri .
definitivo, os partidos implicados decidiron xa ao
respecto e somentes se está á espera da mecánica de
celebración do Referéndum . Entramentras, a atención
política empeza a encamiñarse por outros rumbos.

O sequndo dos qrandes temas
econó micos pendentes plantexa
discre.p ancias entre as propias
formac ións políticas da oposición
parlamentaria . O vicepresid ente
eco nómico do Goberno. Fernando
Abril Martorell . quixera cheqar
cos partidos e centrales sindicales
a un compromiso económico que
lle permita a adopción dun sistema de medidas de carácter técni co inteqradas nun proqrama que é
un prog~ama de Goberno. Alqo
así coma unha sequnda edición
dos Pactos da Moncloa con máis
cabos atados .
Non pode decirse que os primeiros contactos tiveran ésito.
Unha xornada de reflesión entre o
Goberno, as centrales maioritarias
e as patronales non produciu . re sultadós positivos. Haberá. nembarqantes, acordo . Pero o soño de
Fernando Abril non leva trazas de

plazo. O elemento concreto deste caso é a dimisión
do conselleiro de qobernación, Fredéric RaholéL
dimisión que lle· aceptou 0 Consello Executivo
ce lebrado o luns 16 deste mes.
No comuniéado 'oficial non se
dan ra zó ns da dimisión do señor
Rahola . pero ase!'.lún poido saber
A NOSA TERRA de fontes ben informadas. as causas son desavenencias personais entre o President Tarra.dellas .e o conselleiro
Rah ola . En ca lqueira caso. non hai
que esquence r que este conse llei ro se elexiu por ser o home de
confianza de Tarradellas e o seu
deleqado en Catalunva cando él
aínda estaba no esilio. pero aqora
os tempos mudaron e na situación actual , Rahola. que non é
moi brillante. a verdade seña dita .
xa non lle fai falla ao President así
é que lle votou en cara a sua ineficacia .

S eguridade Social: malos servicios, desatención
c rónica e corrupción denunciada.

Dous temas estreitamente liqados á economía se van plantexar decontado. Hai moi poucos
días. o Ministro de Facenda fíxolle
cheqar ao Conqreso os presupostos xerais do Estado pra o ano
vindeiro. incluido o enorme derro che que representa a Sequridade
Social. En círculos prósimos á
oposición parlamentaria informouse xa que vai ser esta batalla
da Sequridade Social unha das
máis duras a ceibar nos prósimos
meses. Cuns servicios insatisfactorios. unha desatención xa crónica e unha corrupción denunciada.
a Sequridade Social. tén previsto
percibir unha cantidade de cartos
superior a todas as restantes partidas do presuposto sumadas.
Dáse ademáis o aqravante de que
esta suma de diñeiro procede pola
vía máis directa dos salarios das
clases traballadoras máis desfa vorecidas, dado o peculiar siste ma de cotización en viqor. O
c lrc~lo péchase coa enorme incidencia que éste factor de encare ce mento de postos de traballo tén
sobor do mercado de empreqo.
Ou seña. que a Sequridade Social
non cumpre os seus fins : e o seu
derroche repercute sobor dos tra bal ladores e retrai aos empreqa dores. O problema que non pode
reso lverse nun día tampouco ad mite máis demora .

A Generalitat Pr_o visional de Catalunya está pasando
unha crisis interna que, aírida que non s~ña xeraL hai
indicios pra pensar que se poida xeneralizar a medio

cumprirse . Ocurre que en especial
·o i:iartido Socialista Obrerio Es pañol. néqase á firma duns pactos
que representen ur1 prO\:Jrama polít ico a lon\:JO plazo . Denuncia o
PSOE que a situación é outra e
que os problemas económicos
han de ser resoltos hoxe entre as
partes implicadas. Pola contra, un
prO\:Jrama a lon\:JO plazo represen taría unha rentabilidade pra o partido no poder que a oposición que
se considera alternativa . non quer
nin moito menos conceder

Ternos que romper eiquí unha
lanza en favor de Rahola: el nori
podía facer mila!'.lros cunha carteira coma a de Gobernación na que
non houbo sin un soio traslado de
competencias. e eso non é responsabilidade somente de Rahola. señor Tarradellas . As especulacións sobor do seu ::;uces6r apuntaban a duas direccións. unha ao
secretario técnico da presidencia
seño~ Bricall (home de confianza
de•Tarradella s) e outra ao conse-

-

aceptará. e que ao propio Tarra dellas non lle intere-sa porque tén
outros plans pra él. concretamente un ' decreto que presentou ao
Consello Executivo e que éste
aprobou. polo cal se resectruturan
os servicios dependentes da presidencia da Generalitat e que de

feito convirten a Bricall nó home
forte da Generalitat. En canto ao
sequndo. os socialistas teñen outros ·plans pra él; non sería de estraiia'r que Narcís Serra fora o pró simo conselleiro que ,deixe a Genera'litat: estarían a\:lardando neste caso o cor:ifrontamento entre
Narcís Serra e o President cun
tema de interés popular de fondo
como podía ser al!'.lún terna de urbanismo. o que lle faría \:lanar
puntos ao primeiro na opinión pública . convertíndose así no primeiro candidato socialista á alcaldía
de Barcelona. tema sobor do que
o último conse llo nacional do PSC
xa se pronuncia n_a visión de ir
soios ás municipais. Están aqora .
IO\'.IO. buscando candidato pra .
Barcelona . que non hai que esquec er será a sequnda autoridade
en · Catalunya . Con _estas perspectivas. é difícil adiviñar porque I(;
nea viran os sustitutos do Conse- ·
lleiro Rahola; si sirve coma indisio. diremos que luns. a prime ira
hora da tarde. Tam;:i de ll as estivo
n~ sede de UCD en- Catalunya .
Dentro da actividade de TarraTarradellas,
diante da crisis
dellas hai que sinal.ar. asimesmo,
da Generalitat
a recepción feita ao Presid ente do
lleiro de Obras .Públ ic as e Urba- Consell o interin sular das llles,
nismo . o socialista Narcís Serra . señor Geran i Alberti. na que queEn canto ao primeiro. estamos en dou patente a colabo rac ión entre
condicións de asequrar que non os dous orqanismos autonómicos.
o

~

-

-

-

EUSKADI

PNV anti-ETAOARSO

A decisión do PNV de convocar unha
manifestación contra do terrorismo de ET A pra o día
28 . foi unha das decisións políticas máis
solprendentes dos derradeiros meses na política
basca. A convocatoria, como é natural. provocou un
inevitable estoupido de contento nos sectores máis
dereitistas e tramontanos do país, como son os
escasos de Alianza Popular e os de Unión de Centro
Democrático . ademais do PC.
As reaccións foron a outro nivel ben diferentes. especialmente
a nivel da esquerda abertza le . que
acusou ao PNV de facilitar a represión policial e a aplicación
abusiva da lei antiterrorista . Ade mais. na opinión destes partidos.
a decisión de apoiar. ao Goberno
de Suárez nunha das cuestións na
que máis problemas de imaxen e
de asentamento tiña e que era a
dos problernas dét loita armada .
non con.corda' coa postura do Go berno . que fixo o posible pra que
nas Cortes se rexeitaran absolutamente todas as enmendas presentadas aos debates polo Grupo
Parlamentario Basco .

resposta interna obri\:JOU aos di ~
rixentes do PNV a cambear o contido da declaración inicial. que estaba destinada fundamentalmen te contra ETA . por unha denuncia
da violencia en xeral que se interpretou coma un ataque en reqla
co ntra Madrid. o que volveu a rebosar o ánimo da limitadísima paciencia española. que en temas
coma a cuestión basca . desquiciase axiña.
En calquera caso, as reunións
entre partidos interesados na ma-

Máis importante foi. nembarqantes. a reacción das Xuntas
municipais do PNV, ql!e. aseqún
fontes internas, impoñe•íase nun
60 por cen á convocatoria por
motivos anticentralistas. e porque
a fin de con_tas hastra moi recén. a
base do PNV colaborou r.ioi es.treitamente con ET A nas suas actividades contra do fascismo . Esta

nifes ta ción -canto máis qubernamentais e á dereita. máis interesados- continuan de xeito intenso. e nal!'.lúns medios chéqase
a dubidar inclusive de que a manifestaéión do día 28 poida levarse
a efecto

ción electora l -esta vez prás munic ipais-- Herri · Batasuna . prosi que as reunións .con vistas á formación dunha mesa nacional que
represente a esta coalición e lle
sirva de imaxe pública. De · momento. _no n se facilitou informaNeste contesto rexístrase. por ciór:i encol de quens pode~ían foroutra banda. unha marea represi- mar esta mesa. anque .se trataría
va do máis vello estilo franquista, . de persoas conocidas no ambiencon operacións policiales si·ncro- te da esquerda abertzale. Como nizadas -preferen teme nt e de se sabe. esta coalic ión está formadruqada- e que levaron aos mada oor HASI. LAIA. ANV-ESB.
calabozos policiais a polo menos
Fin almente son tamén reseñ~
20 persoas no intre. de escribir esbles os primeiros traslados a raiz
tas liñas .
do motín ocurrido no cuarte·I da
A outro nivel. é de destacar o
policía armada de Basauri en Bilinicig da campaña contra da
bao. cp qal.lo das derradeiras morConstitución de Euskadiko Esketes de policías a mans de ET A mirra en Sestao. no ·que interviñeron
litar. Comenzaron sin que o despor primeira vez os novos memcontento que provocaron as aqreb ros da coalición aqrupados baixo
sións contra dos máis ·altos cardo nome de EKIA.
qos da policía española descendera _ Ao· contrario. a espiral está en
marcha.
Pola sua banda . a outra coali-
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OMUNDO
LIBANO, NA COMPLIEXA
ESTRATEXIA
··DE ORIENTE MEDIO

PORTUGAL

Desequilibrio
de poderes
Porto

•ANTONIO PEREIRA DASILVA

O discurso do Presidente da Repúbliea,
xeneral Eaues, volveu poñer en cuestión aos
partidos, ao tempo que se anuncia. o afortalamento
do ·p residencialismo portugués, nunha loita
ininterrumpida entre a Presidencia da República e o
parlamentarismo populista representado polos
partidos que se ven 1po~tos lna picota
. perante o ·país enteiro; todo nunha mostra máis
do desequilibrio dos poderes que se está a producir
en Portugal.
1

Ramalho Eanes sigue a em· l'razar aos partidos pra que
adopten un'ha alternativa que,
en ca·lquer caso, se podería
boic-otear outravolta, atnda con
seguíndos·e certa forza nunha
coaHgación que de momento
semella imposíble, descartada
unha alianza PS~POP.
Se no discurso o Presidente
iRamalho Ea_nes, propoñía mesmo. a modrfi.cación da propl·a
Constitución Portuguesa e a
desaparición do Cons·elho . da
Hevolu~ao, o que é un'ha pi'Oposta má.is de vlramento á dereita neste país e de adiar a
a crise provoe'ada coa dimensión de Mario Soares e as nocións de . censura , posteriores
e derrumbamento do {;oberno
Nobre da Costa , o que é certo é que estas alternativas
non convenceron aos partidos.
Seme'lla que, en calClttt'r clíeo, val continuar a presión entre os partidos que prefiren
as . el·ecciós anticipadas e mes·
mo que pasase un cMI a ocupar a Presidencia da Repúblice.
A posición presidencialista @
eanes é a de nOJl aceptar de
momento urlha alt&rnativa que
o ·pode botar do poder.
Un Goberno der.~bado que
$e considera de transición e
pra asuntos de trámite, qi,fe
non . sairá ben librado nuno•
"frente a unha Asamblea de
República (1Parlamento) que estéS e;n contra, un Presidente
qt:W está tamén contra os partidos, e ·uns partidos que non
juer~!l coaligarse facendo
frente de esquerda pra en~
ifr-entar a crisis, orixinan un'ha
3ituación que pode ter lmRortantes repercusión polftlcas e
mesmo económicas.
entahto · os partidos se
definen, Ramalho Eanes manlfesta públicamente que as Forzas Armad_as pOrtuguesas están prontas a axudar á ONU
cando as chamaran. Esta manitfestaclón do Presidente; da

un

. .' '"'º

República na toma de posesión
do novo xefe do Estado Maior
da Armada, pode interpretarse
como uri xeito de presión frente á N1ATO, nomeadamente pra
forzar as conversas · sobre a
i·ntegración das Forzas Armadas portuguesas na .AJMS (forza móvil ,aliada a NATO). As
Forzas Armadas portuguesas
segun Eanes estarían dis-pos- ·
tas pra actuar en cailquer pon·
to ·do globo cando se ~lra·n requeridas µola ONU.
'
Mentras pra o PS de Mario
Soares as alternativas ofrecidas- polo Preside·nte da ·R.ep:tlblica no seu improvisado . discurso, feíto sen consu.tta, non
resolven a crisis e poden supor
un atentado á separación de
poderes prevista na Constitución Portuguesa, a actuáción
do Gobemo Ndbre da Costa
ultrapasa as lindes da sua ac~ión ao ser un goberno de transición. Pra o PCP de Alvaro
Cunhal, a Presidencia da Repúhl ica apresentou un cadro
claro de alternativas que confirma
continuidade do réxime democrático no funcionamento normal das institucios e órgaos de soberanía, a
vez que aponta a necesidade
da formacjón dun'ha plataforma
.política prá compos·ición dun
futuro goberno.
O PSID de Sa Carnelro <:ons-i
derou o discUrso inesperado
de Ranialho ..Eanes como un
di·scurso aclaro, patriótico e
frontal• e mániifiestou por boca do presidente da Comisión
PO'lítica dese Partido que o PSD
estaba aberto a9 diálogo con
os partidos cdemo·c ráticos•
dende que conducido •sob a
égida e dire<;áo de Ramalho
Eanes .. , é decit, s en contar co
POP. Pola .sua parte, o CDS,
por boca de Amaro da Costa,
preferiría optar po'la designación dun novo xefe de gobemo
que promovese a creación dun
goberno con a.poio parlamen-

ªª

1

X. A. GACINO

tario partidario s·en co·ligación.
afirmando que o Presidente da
Repúbli·ca ·é- o único feito po·lítico maioritario11.
UiDP foi, en fin, o único pattido que non quixo enmascarar a sua posición crítica frente ao xog-o que se trai o Precidente ;Eanes cos partidos,
cos que anda a enredar do
mesmo xeito que un gato cun
rato. Nuno Grato da UDP, afirmou qu.e, logo dá comunicación
do Presidente da República,
hai que salientar un • posicionismo idéntico ao dos partidos da dereita, a-presentando
as mesmas alternativas, adiando a resolución da crise e continuando a tentar forzar a formación dun Goberno de coa1igación r·eaccionarla•, l·nslstindo en alternativas xa anteriormente apresentadas e connadas ao fracaso.
1Pra CG11P-~N (Conifederación
Xeral dos Trabailladores Portugueses~lntersindical) as .causas fondas da crisis residen na
política que se leva conducindo desde -moi atras, o VI
Goberno Provisorio, por estar
desaxustada da realidade nacional. Os dirixentes de 204
organizacións sindicais da lntersindical Portuguesa criticaron a posición de todos os gobernos que apenas teñen contribuido, por non mudar tail poHtica, pra o agravamento das
condi.c ións de vida do p·obo portugués e da situación económica e financi·eira do país, sustentando que •os traballadores
teñen o dereito e deber de
esixiren unha política di-ferente e a combater todas as tentativas que podan partir do goberno no senso de tirar partido das leises en vigor' claramente contrarias aos intereses
dos traballadores•, que sempre
iforon contestadas e combatidas polo Movemento Sindlcaf.
1A UDliP (.Unión Democrática
dos Traha'lladores Portugueses)
de insp'iración da patronal e
duramente criticada, nada "da
corrente da Carta Aberta non
lfixo dec-laraclóns sobre terrt'.l,
ao tempo que se ve abandonada por algún partido que iba .
apoiar e consideraba como un
.a r m a divisionista da clase
obreira e contraria á unidade
sindical.
·Eanes posiblemente entende
que tendo perdidas as elec-

o·

ciéÍns o PS necesita atastarse
para non ir con el a pique e
precisa catalizar outras correntes de opinión ao seu favor,
·que obterían un maior e máis
pronto apoio mesmo internacional, 'ª nivel de - NATO, OEE.
·e FMI.
Poda s·e r iso, e a propia forza que tén a Presidencia da
'República , apoi~da polo Conselho da Revoluc;ac, o que permita a Eanes como poder execuUvo xogar como o gato co
-rato co p1oder.. parlamentario,
enlfrentándose cos partidos e
coa -As-amblela da República(;Panlamenth) propondo un goberno da sua confianza con
certo . consenso ·dos partldós
. m'á·is Importantes e mesmo
1ameazando coa modificación da
Constitución e a desaparición
do ·Consellho cla Revol0<;:ao.
¿Será todo uniha maniobra
pra adiantar a consolldactón
dun novo presidencialismo mlguelista aquí en Portugal? Hao
,
decir o tempo. ·

A resposta aos acordes de Camp Dav·i d tén como
escenario o Líbano, un paí,s artificial, ico que o co;loriialismo quixo perpetuar · o seu control sobre dunha
parte do pobo áraibe, coa axuda duinha 1minoría crilstiana maronita, á que se lle deu o 1pod:e·r cando ·se proclamou a indepencia, no 1943. Os enfrentamen:tos en·
t~e os C·ristianos.. de·reitistas ·e os !musulmáns e·squerd1stas foron co·nbnuos, e agudizáronse cando o Líbano
se convertíu .nun dos 1lugares de refuxio dos palestinos desplazados de Israel.
·

X

~n marzal pasado, cando, a raíz dun atentado palestino perta de Tel Aviv, o exército israelí desplegou
unha ofensiva en toda reg1la contra dos campamentos
palestinos situados no sul do Líbano, a forza árabe de
oc'Upación ·(na qwe Siria tiña un papel predominante),
que se formara en 1976 para protexer á poboación da
persecución desatada polas forzas dereitistas, actuou
con certa prudencia. cecáis polo temor a non adoptar
·un•ha. actitude provocadora perante o Goberno israelí,
crecido naquelas datas polo xesto de Sadat de viaxar a
Tel Aviv á busca dun entendemento. Agora, as tropas
árabes de ocupación, prndominantemente sirias, tomaron a revanc'ha, intervindo activamente pra contrarrestar no:'os ataques das forzas dereitistas, <:!un xeito que
pode interpretarse como unlha resposta indirecta aos
acordos de Camp David entre Israel, Exipto e Norteaméri ca. Nesta ocasión, a resposta prudente foi a dos
isrealís, temerosos de provocar unha guerra aberta
q_ue fi-xera peligra~ .a postura do Exipto, que se poder~~ ver posta no dilema de prestar o seu apoio a urrha
lo1ta xeneraliza·da entre árabes e israelís. En definitiva, os acordos ce Camp David fixeron de telón de fondo nesta nova {J'-'erra civil no Líbano, e o propio presidente Carter tentou a labor de intermediario, cos seus
contactoE con Siria e coa LJIRSS, á que se adiviña tras
desta nova postura siria.
A saída que está tentanco o presidente libanés
Elías Sarkis (un presidente de compromiso entre cris-- tianos e árabes, xurdido na guerra civil do 76) é a de
suavizar a forza árabe de pacirficación, a base de que
Arabia Saudita (que, por outra banda, é o país que
presta unha maior contribución financiera a esa forza)
interveña ~áis actiivamente no control desas tropas ,
e mesmo incremente as suas propias tropas no territorio libanés. Como compensación aos acordes de
Camp David, a estratexia occidental estaría disposta
a que no Líbano se formara un estado musulmán, cun
enclave cristiano entorno a Beirut e os seus arredor~s. Nembargantes, esta proposta, -que Estados Unidos e os estados áralbes estarían dipostos a apolarnon acada o .. consenso• de israelís e cristianos dereitistas, os primeros .po11que significaría un veciño
hosti'I na sua fronteira norde, e os segundos porque
rle~ signirfic~ría a p~rda de privilexios. Pola sua parte,
Ex1pto propon a retirada de sirios, por un'ha banda e
do aipo.io israe'lí aos cristianos, pola outra, é mál~ a
neutral1da,de dos palestinos, pra que o conflicto liban·éS ~e resolv~ exdusjvamente entre os dous blo·ques
do L1bano. Tratase dunha formula que favorece aos
cristianos dereitistas, que SOl1' os aue controlan o
~X'érc}to e as diversas instancias de poder no paí¡
hban es, pese a seren unha minoría.
Xa que logo, o coniflicto libanés forma parte da
comOllexa estratexia qu·e se está' a desenrolar en Orl·ente Me'di.o polas diversas .partes. A presentación que
os medios de dirfusi6n occidentais fon da actuación
siri·a, á que acusan de xenocidio -'esquencendo os
xenocidios sistemáticos que se vlñeron desenrolando
con~ra da pdboa._ción musülméima en diversos momentos
d9 pasado-, forma parte da estratexla occidental voio~~a nestes momentos en conquerir •mha «esta'bllizac1on .. do «Statu quo .. , que favorece; indubi'Clahlemente,
a ls~~e·I, 9?'1o que ven como •necesario presentar a actuac1on sma -(tue, en defi.nitiva, é a actuación árabecomo "'desestabHizador·a " e inxustirfi·cada, cando na
realida:de, esa actuación -ademáis de estar xusti fic::ida como defensa da poboación árabe frente dos intento~ .dos mar?"nit~s d~r~itistas d'e manter o seu predomm10 no pa1s li'b"nes- val en-camiñada a desenmascarar os intentos ext:ocio-israelís de amañar os seus
intres~s. deixando ao marxe a supervivencia do pobo
palesti-nr.-.
1
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Nos Campeonatos de Europa, moito frau~e o pouca organización

XXI CAMPEONATO DE EUROPA XUVENIL

O ping-pong -fraudulento
da federación

que non se esqallen fü;arán en
. calquera curruncho .aireándosesomente 1 O ou 1 2 días ao ano. O
«Consejo Superior de Deportes»
deu pra o campeonato catro millóns de oesetas . e tamP.n se con'tou coa colaborac ión das duas dlicias de casas comerc iais . E o caso
é qúe .. por exemplo, unhas camisetas co emblema do campeonato e ·a lénda dunha casa comer(J) ,
cial. ás que de re~alo somente ti~
veron acceso os seleccionados,
~:
vendéronse a 50 pesetas. Pro o
u .,....,_.
O do medio é o Xan Carlos Rodríguez
máis curioso ~que os seleccionacasa .
dos tiveron QUe conformarse Con
de Europa na sua cateqoría . Toda
tallas cativas. porque, ao decir
Xan Carlos. 'qu e nos ca tro
a tención estaba posta riaquela
primeiros días dos campeonatos.
mesa. deica ·0 punto de que 0 en·- do!? organ izagores, non as había
de home. E má is tarde, eu pacando se disputaba a proba por
trenador que tiña que estar penequipos. se adicou a entrenar can dente de Xan Ca rlos. o ll aba máis quei os meus 50 pesos por unha
do atopaba unha mesa valeira. fiveces ·o' partido do Palés ca o que talla meir.a nde. Pero. eso sí. os orqanizadores tiñan un traxe feíto á
quraba de sesto (a relación de
tiña neses intres dediante. Tentei
xoqadores inscritos pra proba de
axudalo pra que se dera conta de med ida. corbata olímpica. escudo
equipos constaba de cinco) a peque eu polo menos 0 atendía. e bordado da bandeira española cos
sares de que o seu tipo de xoqo , cando . aínda así. ganaba 19 _1 6 cinco aros. prendedor' ... non !les
defensivo, acon sellaba tácticano primeiro xoqo, ao entrenador faltaba detalle.
mente telo no banquillo. Así. non
non se lle pui ~ ocurrir outra couE pr:a rematala, pra o viaxe de
puido xoqar nin o derrad eiro pa rtísa millor ca pa~ar 0 xoqo, dirixín- volta déronlle ao Xan Carlos
do de clasificación pra o posto dose ao á.rbj_tro e decíndolle que 2 .900 pesetas pra o tren. adusu
cindo que no. n quedaban billetes
14 - 1 5 · Eso O de non Xo nar
,.., ·
- con tanto ruido non · se podía sepoñería en principio ben pouco ; quir. A concentración do xoqador de a_vión.. Así que en 2'. ª e sin liteiaqora o feito afectáballe. porque que na quel es intres tiña que di- ras.
rixir. parece que é 0 que menos
E de observar que de ica a¡:iora
supoñía ca soio entrenaruento deses días. e sen xoqa r nin!=Jún partiimporta.
falei da orqanización e da Federación Española coma se de dous
do. unha baixa psicolóxica á hora
de participar no individua l.
Cando volveron xoqar o parti-· órqanos independent es se tratara.
Cheqa a proba individual e tódo. o xoqador danés resultou qa - cando en realide é todo un atrinnador. Resumindo. vinte días pra camento. O comité orqanizador
calle enfrentarse cun xoqador belqa ; escoménza o partido e no xoqar catro partidos nunhas con- era a Federación Barcelonesa-,
banquillo somentes estaba .eu
di cións que nin pasarí. no Club de baixo do «control» da Federació.n
(que non tiña que ver en principio Mar. polo noso caletre ; vinte días Española. que non estaba ao tan ~
nada coa selección) . Aínda así. dos que o balance nos obriqa a to da maioría das cousas. deica 6
escomence i a p asarlle alqún que non podernos sent ir ledos de co- p..J nto de que alqún directivo que
outro sin al pra botar lle un ha. man . laborar co Estado Españo l en se - non era do Comité Orqanizador
Ganaba o promejro xouci 10-2
mellantcs condicións . Cando nós nori tiña conocemento da tar.e fa a
cando cheqa un dos entrenado- tacemos deporte somente por afi - realizar e poido afirmar -a partir
res : axiña lle iqualan 0 pa rtido a ción. coidando que todas estas de conversas con al\lúns dales1 5 - 15 e oerde . Non sei 0 que lle inxusticias. aldr_9xes e amaños so- que se sentían averqoñados.
mente ocurrían nos deportes onde
E oor· outra bahri;:i . Enriaue
d ixo o h.ome en cuestión , pro tiña
que qa nar porque 0 xoqad or belqa os cartos andan púb licamente Blanco. Presidente da Federación
- -un orime ira . serie no seu país. polo medio.
de Viqo. fixo . ao lonqo d~ mo itas
dacordo :-· non era coma pra perA casa Butterfly reqalou 48
horas de tr.aballo, un resume de
der con il.
mesas. ademáis do devandito todos os· partidos con resuttados
Xoqa o torneo de cons·olación e. vestuario e de cincuenta qomas · finais. resume que non aparece·u
qánalle a primeira eliminatoria a de reposto prás raquetas dos se- · por ninqunha parte na C'elebración··
un norueqo loqo de pasar tres leccionados. que por certo, inda
do peche -en forma de cea que.
cuartos do mesmo: o entrenador non se vi ron hoxe. Paqáronse po- · por certo. costaba 2 mil pese cheqa tarde e. neste caso o se lec- las -mesas 250 mil pesetas se se tasdos XXI Campeona.tos de
cionador Sr. St ypek. perante un quería dispoñer delas, xa que ao
Europa Xuvenís.
~
17 - 11 do noso xoqador. tivo a seren de importación estiveron
Toda unha historia. que amhonradez de dec ir que non vira 1 detidas na fronteira . Aínda así. papliada cos moitos detalles que por
ren e insistiu en que fora eu quen saron 24. todo elo sendo de reqa•
limitación de espacio fican no trn0 d irixira . Pasou a eliminatoria.
lo Non sabemos o que se fará te1ro. sería diqn-o dun libro de'
Pro o colmo foi cando . na se- coas mesas. xa que a condición
irrequla_ridades dun campeona to '
quinte eliminatoria cun xoqadorj imnosta oola cas.a é aue en cail:o
inda por riba de aficionados, que
danés . xoqa ao pé nol!tra mesa un anos teñen que xoqarse os Camna sua trastenda manexou moi tos
xoqador de Barcelona . Palés. que peonatos do Estado Español ne- .c artos.
se pensaba que quedar~ campeón sas mesas. Supoñemos que, pra
XAN CANOSA

Xan Carlos Rodríquez é un rapaz de 17 anos. xoqadot
do Cl'ub do Mar da Coruña e campeón xuvenil qaleqo
de Tenis de Mesa . .Estivo seleccionado pra participar
nos «XXI Campeonatos d.e Europa Xuvenís de Tenis
de Mesa», e alí onde se celebraron, Barcelona, foi
víctima da desorqanización e o caciquismo dunha
Federación Española que, malaventu~adamente. non
est~ libre das doenzas que maqoan ao deporte en
<t:
xeral.
o

Tamén eu . que asistín coa
miñ'a dona. aproveitando ·ás vacacións, aos campeonatos, e que no
Club do Mar són o entrenador do
Xan tarlos. tamén me
vin envolto en todo este barullo desorqanizativo e ¿fraudulento? cando
tentei aproveitar a pausada que
en tres colexios universitarios se
!les «offecía» aos participantes.
Hai que entrecomillar o devandito
ofrecementp, porque cando, despois de facér moitas xestións. dei
conquerido unha habitación ,
preqárpnme que fixera a liquida ción por adiantado. ao tempo que
me enteraba de que esta subía a
1.400 pesetas por persoa e día (o
que me supoñian a mine á muller
28 mil pesetas nos dez días) . Decidimos somente almorzar e dormir: habla que dormir en literas. o
aseo estaba no pasillo. erquerían nos ás 6 da mañá. somente daban
almorzo deica as nove e habería mos de paqar 400 pesetas· diarias
cada .un . Decididamente, acorda mos fexeitar a oferta perante un
deleqado de aloxamento que veu
decir que tentábamos rimos dos
cata láns.
OS PARTICIPANTES

A orqanización, . sequindo a
norma dos Campeonatos de Europa, corría cos qastos de estancia
dos sete primeiros part i'Cipantes
de cada Estado. Suecia traquía,
po r exe m p lo. vinte. máis acom pañantes . catro árbitros ... E todo
elo é multiplicable polos 2 7 Estados participar:ites, co que é posi ble· fa cer un bonito estudio dos
cartos que ahí se fixeron. sobre
.todo en vista das táboas de pre ~
. cios destas residencias pra tan
determinadas ocasións. E somente protestou o Deleqado francés e
alqún dos árbitros españoles. que
se atoparo·n en situació n moi parella á nosa.
Os membros da s'elección· estiver'ah durante 20 días nunha con cen'tr?ción er.i Tarraqona de «preparamento» . cl!n P[Oqrama que
iba 'dende erquer ás 8 da mañá.

aseo . duas voltas a unha pista e
almorzo. ao posterior entrenamento ao seu aire .
Cando se concentraron. non
esistían mesas nin bolas e dous
días despois_, dazaseis xoqadore s
terían de amañarse con catro mesas. A roupa entreqáronllela nunha cesta da que cada-quén collía a
que podía. E así o Xan Carlos. por
wande . non puido poñer a chaqueta do «chandail» . as zapatillas
eran do número 46 (loqo cambearíanllas) e o pantalón non llo deron. E. aseqún fontes diqnas de
creto. a entidade Butterflv -Xapon-donoulle a Federación roupa
pra , cambeando a todos os xoqadores da selección durante catro
anos , poder vestilos de balde .
Nos íbamos coa idea de que ao
Xan Carlos poderían deixa lo ao
marxe. porque . aínda que nos esforzáramos. topáramos moita dificu ltade en superar os controles físicos e técnicos · Que fiquraban
nun proqrama que se nos remesou . Aínda así. resultou que nun
control tísico que se fixo na concentración o Xan Carlos foi o millar. e hastra o seu nivel de xoqo
era bo. tendo de conta que a
maior parte dos se leccio nados.
cataláns. xoqan « Liqa nacional de
Primera» . «Liqa de las naciones».
Campeonatos de Eu.ropa e do
Mundo. etc . Ven esto a conto de
q ue se conside ran eles os millores. e teñe n o s~u mérito . qué non
teremos nós sin axuda de ninqú n
tipo. marxinados, somente cos
co no cementos que a esperiencia
e o moito sacrificio. alén dos medios que o Club do Mar nos pón á
nosa disposición . nos proporcionan .
A SELECCION

A selecc ión estaba composta,
ademais dos xoqadores. polo seleccionador. que non fixo outra
cousa ca andar dun lado pra outro
co xarro de laranxada . e catro en trenadores . Aqás dun que vivía
lonxe e outro que non quería erque'r cedo, os 01,Jtros do.rmían ·na
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lste artiqo non quere faiar dos médicos da Sequridad Social. dos cinco enfermos visitados por minuto. das colas i esperas nos ambulatorios. dos repartos indiscrimandos de baixas e rec'etas: alquen
terá ,que comentalo a~qún día. pero aquí somentes
'irnos falar do dereito a asistencia médica que ten o
traballador.
En canto o tipo de asistencia e requisitos. temos g.ue diferenciar entre a asistenda por enfermedade
común ou accidente non laboral e a debida por accidente iaboral ou enfermedade profesional. No primeiro caso -enfermedade comun e accidente non
laboral - o traballador e demais beneficiarios teñen
dereito á asistencia médica. tanto de mediciña xeral
como de especialidades (corazón . .a qorxa. etc.).
pero do médico C1ue lle encomenda a Sequridade
Social e inda que se dí que ao final de ano. o traballador pode pedir o cámbio de médico xeral. xinecó, loqo e pediatra. o certo é que o tal dereito queda
restrinxido a que tanto o Instituto Nacional de Pre. visión como o novo médico non se opoñan o cambeo.
Si o traballador utiliza outros servicios médicos
que non senan os da Sequridade Social. esta rion lle
paqa os qastos. salvo que demostre que pedíu asistencia médica e se lle neqou ou que foi por razons
de urxencia; tamen naqueles casos nos que non
esi~tira na S~quridade Social tal asistencia (asi por
exemplo. como non esisten sanatorios psiquiátricos
da Sequridade Social. si o traballador te·n que ser
inqresado nun. os qastos tenllos que devolver loqo
a Sequridadé Social).
Miremos ar,:iora quen ten dereito a asistencia médica: dende loqo todo traballador asalariádo. esteña
ou non dado de alta ou seña asequrado, e tamen todos os pensionistas, da Sequridade Social (xubilados. inválidos. viudos con pensión etc.) Ao mesmo
tempo que os anteriores, tamén ten dereito os seus
familiares: marido ou muller, tillos ou netos menores de 21 anos. irmans menores ~ de 1 8 a.nos, país e

abós do traballador e tamén os do seu cónxuQue ;
pero estes familiares pra ter este dereito teñ- que vi-=vir co traballador ou pensionista (salvo cando a convivencia non seña posible) . por exemplo porque o
traballador está separado leqal-mente da sua muller,
e os tillos viven con éla); ademais de vivir con il
teñen que vivir ao seu carqo e non ter inQresos propios superiores a mitade do salario mínimo interprofesional. Por outra banda. teñen que estar incluidos na cartilla ·como beneficiarios. o cal terá que pedilo o traballado.r ao Instituto Nacional de Previsión.
Os parados con Seguro de desempreqo, teñen os

rra

mesmos dereitos que os qu~ est~ñan traballando · ·
os parados · sin seQuro e os seus familiares. serÚor~
que houberan estado de .alta n·a S~Qurid-~d~ .Social
polo menos tres meses no ano anterior. conservan
o dereito durante os tres primeiros meses en paro á
asistencia sanitaria, que pode durar como máximo
nove meses prao traballador e seis meses praos ·familiares : pero si denantes do paro xa estiveran recibindo tratamento. sequirano tendo por un ano o
traballador. e por nove meses os seus familiares.
Estes dereitos incluen os familiares que pasen a ser
beneficiarios despois do paro (por exemplo. a ~u
ller do traballador si este casara, ou un., novo filio
que nacera . etc .)
O traballador. a sua muller ou marido e os seus
tillos teñen este dereito dende o mesmo intre no
que o traballador empeza a traballar por conta allea.
pero os restantes familiares somente terán este dereito despois de que pasen seis meses de que se
houbera solicitado á Previsión que se !les considere beneficiarios .
En canto a asistencia médica no caso de accidentes de traballo ou enfermedades profesionaes.
hai que decir que nistes casos non son os servicios
comuns da Se!'.luridade Social os que funcionan, senon que os- obliqados a dar asistencia van ser os
médicos das MLJtualidades Laborais ou Mutuas patronais que se faqan carqo do accidente; ten dereito
a asistencia nistes casos té.dolos traballadores asalariados por conta dun patrón , ainda que esteñan
sin asequrar. ou estañan en situación ileqal traba llando (por ser menor, ou estranxeiro sin permiso.
etc .) lste dereito nace dende que ten o accidente. e
perante o tempo que o precise: e consiste na asistencia m.édica. ouirúrxica e farm.a~utl.c.a gratuita e
· tamén en tódalas operacións que houbera que facer de
rehabilitación ou de ciruxía plástica. (por exemplo pra
sacarlle as cica~rices que lle houberan quedado) e tamén na entreqa 9os aparatos protésicos (bastons. muletas. etc.) ou vehículos pra inválidos.
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unha agresión nos no~os direl- ·mico 6 que non ternos por
COMUNICADO AOS
qúé facer frente.
tos . e intereses lexítimQ$.
MEDIOS INFORMATIVOS
O industrial don Román Arre· Coidámonos, pols. víctimas .
O Sindicato Obreiro Galego
gul del Valle -que tén instalada
do tí'pi·co .conlflicto colonial que
da Madeira da zona de · Santiago. integrado na IJN.1G.• quere ünha plsctf.actoría na boca do tantas veces se tén dado no
río Castro; quer ampliar o seu
noso país:
denunciar públicamente o penegocio, pró que, ~egún él.
a) 1Atopámonos cun indusche patronal da empresa EMBAl1AJES DE SANTIAGO, de precisa· dunha nova ·concesión trial que esplota as nosas rlSusana, empresa do sector da de au9as do río e máis do s·eu quez.as naturais, 0 que é de
regato Vilachán: ós 1.000 li- todos, no seu propio beneficio.
madeira qué como a maioría
b) A esclusiva utilización .
das da provincia estuvo en fol- tros de auga p·9r segundo que .
ga por un Convenio xusto pró agora tén concedidos prétén~ das augas que pretende, p·risector, e que unha ves firma- de sumar 2.000 litros· por u- varíanos a nós, labregos, do
do o mesmo, ó voltar ó traba- gundo máis, e facer unh~ no- exercicio dun dereito do . que
ballo o ·luns, atopáronse os tra- va presa no río.
vimos disfroitando dende sembaHadores coa empresa peDe serlle concedida pola pre, e que é imprecindible
chada.
.
adeministración do Estado a prás nosas economías.
Diante deste feito, a nosa conces'ión devandita (que agoc) A industria .prá que as
Central deu todos os pasos
ra e$tá no trámite de infor- augas se utHizan, non crea
pra poñer en conocemento da mación pública), os regadíos postas de tra'ba.Uo cáseque ninDelegación de Traballo esta si- que dende tempo inmemorial gún.
tuación anómala e represiva vimos facendo nas nosas fe¡,_ , d) .Pra moltos de nós, todo
por parte da devandita patro- · ras desaparecerían, co canse- esto pode supoñer a emlgranal.
guinte perxuicio prás no.sas ción forzada.
1E por iso que queremos chaó mesmo tempo, queremos economías labregas.
··
,
denunciar a actuación clara~ precisamente no vran can- mar
atención da op'inión púmente fascista do empresarloblica galega pra que amose
xerente da mesma, David Le- do necesitamos regar os no-·. a sua soli·daridade coa nosa
ma Lobato, que actuando co- sos terreos, cando o río tén o xusta causa.
mo un matón, ter:itóu agredir caudal menos cheo. polo que
· ao Secretario Loca.1 da nosa non será dabondo pra allmen-·
FIRMAN 10 VECIROS
máts COMUNICADO AOS MEDIOS
Central en Santiago cando lle tar os nosos regadíos
as
neces·
i
dades
da
piscifacespjlicaba ós comp·añeiros da
INFORMATIVOS
~
empresa que non firmasen un toría.
. escrito comprometedor que o
Por- outra banda, a Comisa- .. A U.T:S:G., integrada na . lndi to ·matón-empresario estaba ría de Augas pretende que ca- tersindical Nacional Galega,
tratando de o'brigarlle a fir- da un de nós inscriba no Re- quere informar á opinión públimar.
xistro o aproveitamento das ca da situación. que están ..a
Santiago, 3 de outono 1978. augas pra que as nasas rec·la- sofrir os enfermos do SANAmacións en contra da conce- TORIO P S 1Q U 1ATR1 C O DE
DF:~UNCIA
sión se teñan en conta, e a CONXO.
· Os veciños de varias parro- .dita inscripción, aparte de que
O deterioro as.lstencial ca,quias de Oée e Muxía estamos levaría o seu tempo face'la, da día agrávase máis no sanaen trance de ser ouxeto de suporía un desembolso econó- · torio; xa hoxe é un réxime

ª

e

tos

manicomial, salas de agudos
e un elevado . número de erónicos están pechadas continuamente. os enfermos están $0brecargados de medicación, polo cal a maioría deles xa non
plantexan ningún problema nin
demanda.
Hai dous anos e medio que
un médico, encontra de todo
o personal do centro, puxo unha sesión de ELECliROSCHOCK
a unha enferma cando había
tres anos que non se utlllzabi
o T.EC. Houbo unha gran repulsa dos traballadores e enfermos, e mesmo o personal
negouse a colaborar cos médicos.
·

der

axudoufles a supervisora de
guardia e un anestesista.
¡ IPor qué aprcweltaron unha
hora na que os enfermos estahan ceando?, e ·nin slquera a
malora áo personal enifermelro estaba enterado de tal orde
médica?
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IHabería que preguntarlle ó
doctor Besson cando talaba o
día 12 do 10 do 78 na Voz de

per

l tes
SÚé

Gallcia «de que las nuevas edl·
ficaclones ·y acontecimientos
empiezan a dejar trans nochado
el concepto de auténtica cárcei que r~presentaba el manl·

•o

1

comlo•~

Qué significa entón que os
Dende abril do 76 ao día 11 enfermos estañan peqh.ados
de outono do 78, non se atre- sobrecargados de medlcaal6n
veron a utilizar a davandita que se utilice o T.E.C., que o
•técnica Terapéutica .. , lsto re- enfermos se vexan negado
flexa moi claro polos vielros dos máis. mínimos derelto
que se está a levar a asisten- humanos, que non se faga tra
cla, volvendo a utifü:ar méto- bailo no medio, que non se te
dos represivos .. ·que sólo con- ña de conta nin no máls mfni
suelan al mé'lllico•.
mo a realidade da Nación Ga
lega (tratando ós enfermo
¿1Por qué, si os doctores mental·es galegas cos método
Sandoval, Torta1aqa e o xefe rep·resiivos da dictadura fase!
de servicios, señor Besson, si ta arxentina)?
p_ensan que o T.E.C. é terapéuPolo devandito esposto, ,
t1co, non llo comunicM ó oer- U.T.S.G. (l.N.G.), de Conx
son·a1 e· o fan tan ó ·calado pra quer deixar constancia da su
que o persona·1 nin os enfer- máis enérxiGa r·epulsa con ·r
mos do centro se enteren?
dos métodos represivos qu
se e.,stán a empregar no san
, O Electroshock ~úxose ás ·· torio, ·levando a este centro
7,30 do serán e os doctores unlha situación manicomlal,
Besson e Cortajadá estélhan cons·egulnte retroceso na . asl
fora de horas de servicio, e o tencia psi·q ulátrlca da nos~ N
dóctor Sandoval de guardia, e ción.
1
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ma tocar ao ai re . cefüe . endexa0 xeóqrafo qreqo Estrabón . · mais pechada porque se fai
contemporáneo a Cristo . fálanos . abouxado ra Mú sic-a tal cal pra o
do que lles escoitou decir aos es - mar.' prá montana ou as ribeiras
ped icio nari os que con Auqusto ·na alborada ou sol por. música coa
fix eron poi as nosas tenas as Gue - · que se identifican os poi!)os das
rras Cántabras . Cántanos causas espansións cé ltiqas; na Alemani a
dos «Callaicoi» . hastra pequenas e Escoc ia «baq -p ipe» . na Francia
esceas caseiras que poden apor- . do Centro e Norde «cornamusa».
tar moito prao estudo das comu- na Armórica «co robou» . na Au ~
nidades da nosa antiqüedade. Re- verqne «c hevrette ». na Bretaña
pa remos tan xiquer nista ; « .. .xan - ((b iniou » e · nalqún outro - país,
tan sentados sobar de bancos fei- co ma Catalunva. «sac de qe tos arredor das paredes da casa; mechs» . As diferencias nun país e
co lóca nse aseqún a edade e a noutro son cat ivas. somente va diqnidade namentras que os ali - rían o número de roncóns. a formentos se fan pasar de man a ma do fol ~ os motivos decoratiman : dempois de. beber. os ho ~ vos : perto de Galicia ternos a. 1=1ai mes beilan ao son das flautas e ta asturiana. a zamorana. a sal.das trompetas. brincando e caín- mantina ou mourisca. con di~ren 
do de xionllos ... » 1mos reparar na tes tona lidades . aínda que moitas
.traducción de «flautas e trompe - veces os t ipos son os qaleqos:
tas» . xa que ben poideran ser qai - roucadora . no rm al ou redonda e
tas ou chir imías. pois o qreqo em - qrileira .
preqa no seu idioma as verbas
As partes da qaita podémolas
«aulós» e «salpiqa» equivalentes reducir ao fol e aos tubos. O fol
a flauta e trompeta . Así. dáse ll e hastra aínda non hai moito era de
nol'.1e a un instrumento .d esconocid? na cultura me.d1terránea .
apondolle o nome dun instrumen '.t.o . apros1mado por no~ te.r i st~
1?1o m a a pal.a b ra ~ue millor ident1 f1 case a nosa qaita .

foña e as vo ces aldeanas cantadas polo nariz. xeito iste moi propio do pobo qaleqo cantor: ceqos.
creqos. coros rurais ... Aínda vive a
estética de que cantar polo nariz é
cantar ben . E~tramentras. a man
do qaiteiro estribilla no punteiro·
as alboradas. os alalás. as mu.iñeiras. creando e potenciando con
ar.t e o seu folqo . Na qaita está a
arte da música qaleqa, o choio e
dar con ela.
Os adornos da qaita han de ser
de moi diversos xeitos. si ben é
certo que nalqún intre se fixaron,
nor si escaso. as coores roxa e
qualda pra impoñerlle tamén a espailnlidade ao noso instrumento
na cional. anque ben os tercio.pelos do fol. o fleque . e o resto dos
ni.nduros misturaban neqro. roxo,
azul e marelo cunha qrande sensihilidade que remataban alqúns
ab¿¡rrocados broslados.
Pola outra banda . no obrador
das qaitas hase ter bo tino
esco ller a madeira ; calisquera val .
pero o buxo é o tal pra facer un bo
traballo de torneador, como hastra aínda non hai moito fixo o difunto Basilio Carril en Compostela
ou como día a día están a facer en
Luq o. Ourense ou Melide. A qaita
tén boa saída. ¡a perda é que as
máis .das veces seña pra decorar e
non pra tocar!

"·

ªº

. pelica de carneiro ; nil almacénase
0 aire pra lle dar forza aos distin . to s tubo s. Polo soprete bótase o
folqo pra· 0 fol . e pulo roncón e 0
ro nquill o céibase o aire dun xeito
m onófono. dar¡do a tónica e a

Endebén . desconocemos .o qu inta da escala con continuidaorixe da qaita . instrumento indu - de.
son ' do roncón somella ebidablemente pastoril . querreiro. emparenta cos xemidos da zan-

o

andando aterra
VIAXE O CADAVO
A s t erras do Cádavo están
entre Castroverde e a Fonsaqra da. Trátase dunha pa isaxe de
transición . por así decilo. entre a
monfaña aspérrima - que diría
Norieqa Varela - e a fermosura
un pou co femenina . si se quere.
das terras de Castroverde. A
vida no Cádavo tén que ser moi
dura . inwata e difícil.
Ha i anos conocín a un emiqrante qaleqo na Arxentina . natural dunha aldea do Cádavo .
Era un home de sesenta e moi ;
to s anos. que faltaba de Gal icia
dende os dazaséis. Fixera unha
fortun iña de certa importancia e
ocupaba un pasto destacado na
diretiva do Centro Lu cense de
Bu enos A ires. Tam én estaba
m o i rela ci onado co Centro Ga ll eqo.
O noso h-om e voltaba moi ilu sioado a súa terra. Des póis de
· percorrer Galicia tiña nas men l tes percorrer Europa , ó atopar a
súa parroquia tal como a deixou
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cand o se foi prá emiqración , decidiu facer alqunha causa polo
seu luqar nata l. E renunciou ó
seu proietado viaxe por Europa
ad iante.
O em iqrante permañeceu varios meses - non moitos- na
sú a aldea . Sin a menor axuda
oficial ou privada . abriu unhos
sete kilómetros de estrada pra
comunicar a súa parroquia co
m undo. como él decía. en cuias
obras traballou de peón. Mandou erquer á súa costa un edifici o pra ·escola pública . fixo unha
traída de auqas prá aldea . coa
súa fonte e o seu lavadeiro. instal ou a luz eléctrica na parroquia
e reqalou un reló de camapana
prá eirexa parroqu ial.
O día da inauquración destas
obras houbo festa na parroquia .
Primeiramente celebrouse unha
mi sa can t ada e o creqo da pa rroqui a. que se chamaba don
Serafín . se non lembro mal . botou un sermón lonquisimo en
· 1ouvanza do Corazón de Xesús.

Despó is da m isa . o creqo bendeciu a escola . a fonte e o lavadeiro e o alcalde do municipio
- -que era un home pequenote e
qroso e coido que ferreiro de oficiodeclarou inauquradas as
obras.
E- sin outro r·equ isito merecente de nota . emiqrante . autoridades e convidados comenzamos a facerlle a honra ó banquete preparado na casa dunha
irmá do filántropo. A papatoria
estaba composta a base de
xamón. chourizo . lacón. cabrito.
tro itas e polos. Os pasteles e as
tartas viñeran de Madarro. de
Luqo . E despóis. os cafeses, copas e ciqarros habanos. O xantar comenzara pasadas as dúas
da tarde e rematara despóis da
media noite. Non estaba nada
mal.
Celebrado o banquete. a mocedade da parroquia arqallou u n
' baile nos baixos da casa. que
tiña un portal con moito vaqan' tío . As autoridades fóronse indo

n'rá súa casa . O emiqrante mar- ·Esas obras fíxoas polo sel.J
chou durmir . que boá falla lle faoroveito Aqora pode cheqar en
cía despóis de tanto esforzo e
auto a parroquia .
de tantas emociós. a casa dun
E así toda a noite deica que
m esma parroirmau que tiña na _
foi de día.
qu ia
O pouco tempo o emiqrante
O que escribe quedou a durvoltou de novo pra Buenos Aimir na mesma ca sa na que se
res. Non tardou moito en mocel ebraba a foliada . nun cuarto
rrer. En alqunhos xornás que
que daba xu sto derriba do porteño recibido da colectividade
tal. Como non podía dormir co
qaleqa da Arxentina . sempre
barullo. al cendín un ciqarro puro
viña un anuncio da firma comere núx enme a fumalo moi de vacia l deste cadavés. (Chamáranqariño. Po r entre as táboas mal
se
cadaveses os
do
xun tas escoitaba as conversas
Cádavo? Aqardemos que sí.)
que tiñan os de embaixo. que
me deixaron pampa:
Voltando ó Cádavo. direi que
- Ese f ulano é un fachendonestas terras nace o río Neira.
so.
que pasa pola Póboa de San Xu- Oue o lamba quen o pariu.
lián {¿ou San Xiao?) e desembo- Si tén moito que se erqa a
ca no Miño . O luciar do seu nacomelo de noite.
cemento chámase Fontaneira .
- Ese indiano quere aparvarque é o mesmo que Fonte do
nos.
Neira . Un fermoso nome cheo
- Pensa que nunca nada vide suxerencias e ensoñaciós. O
mos.
~ nome de Fontqneira suxire unha
-- S1 qastou eiquí tanto diñei~
néboa lene. case irreal. comanro é que lle sobra .
do os montes do Cádavo.
1
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.
A TARDE
/ E O SERAN.
' LUSCO E FUSCO
Cada idioma orqaniza de maneira diferente o siqnificado dos
seus siqnos linqüísticos e, deste
xeito. a cobertura semántica dos
mesmos varía en moitos casos.
Esto xa o vira mos a propósito da 1qúns verbos con siqn[ficante idéntico ao español. máis cun siqnifi' cado non coincidente . O campo
sem.ántico das partes do día . no
que nos irnos fixar hoxe. presenta
:variacións dun idioma a outro.
1aínda no caso de linquas de filia!ción románica. como a nosa, o es)pañol. o francés. o italiano. etc .
No noso idioma dispoñemos destes catro termos: MAÑA. TARDE:
l sER~N. NOITE . Falernos un bo1
.fadiño deles.

MARIA PILAR OARCIA NEORP
A TARDE correspond'e ás hoMAÑA ou MAÑÁN desiq na as.
primeiras horas do día, até · as fras sequintes ao mediodía. E incodoce (as doce. no medio rural. rrecto . xa que loqo. decir «á unha
eran por esce lencia as horas do e cuarto do serán» ; tén que ser
xantar ; pénsese que aínda hoxe «á unha e cuarto da tarde».
Vaiamos con SERÁN . Unha
se di . por exemplo : «O polo poñerémolo ás doce» , é decir. ao xan - primeira observación; é masculitar. ou que un sinónimo de comer no: O SERAN , e non femenino ,
a esta ho ra é «face r mediodía» : como apa rece incorrectamente no
· «ven facer mediodía connosco». :recorte de xornal ad¡<unto . E aqo O diminutivo (ou pseudodiminuti- ra o seu siqnificado : o serán
vo) MAÑANCIÑA reférese máis fai referencia á caída da
·concretamente ás primeiras horas
da mañá : «as mañanciñas de abril
son moi boas pra dormir e as de
maio son as millones do ano» di
un refrán . Véxase aquí (e tamén
no caso de «tardiña» . «noitiña» e
moit9s outros) cómo o sufixo diminutivo non implica disminución
de ninqún ·tipo, senón que lle im2rime outro carácter á palabra .

tarde, ao tempq que vai
entre a tarde e a noile; xa

que loqo, nunca poderemos decir
5 0

~<:~ó~~< as ~re:s~~a~~oc:t~os~~át:>:~
de» . «No serán de aqosto non
vaias ao m9nte por toxo. que non
terás día dabondo» . recomenda
un dito popular ; neste mes. comem:a a disminuir o dia e faise

noite máis loqo, é decir. o serán é «entre dos luces»' c~ndo hai luz e'
máis corto do que en pleno verán . sombra. na última hora da tarde
A variante SERAU reférese ta~én (Cancibs do lusco ó fus- ·
ás primeiras horas da noite. sobre co é o título dun libro de poemas
todo cando o tempo do verao per- ·do Manuel María).
.míte a tertulia fóra da casa . «Estar
·oa NOITE, finalmente, é preciao serau » ten ,este sentido de dis- · so consi1=1narmos o derivado (ta- .
froitar da noite; «dormir ao se- mén pseudodiminutivo) NOITIÑA.
rau». dormir ao ventimperio ...
que indica tamén as primeiras hoO español tomou esta palabra .ras da rioite. o anoitecer ... «Noido qaleqo-portuqués e conser- te» té_n derivados tan sonoros
vouna na forma· SARAO. co siqni- como ' NOITEBRA (o paxaro · de
ficado de «reunión nocturn·a con ollada fixa . o español «búho») ou
música e baile» . En portut.¡ués. a NOITEBREGO-A (a persoa que
palabra ten as modalidades SE- qusta de anda r pola noite) .
·RAO e SERAU, dentro da mesma
Fixémonos especialmente na
;órbita semántica. pero con alqúns distinción TARÓE / SERAN. por
sentidos rnáis.
sere a máis conflictiva e non apli· Antes da noite. ternos que ano- · quemos indiscriminadamente un
tar un ha · espresión preciosa do . termo polo outro, xa que. como se
noso idioma ; ENTRE LUSCO E viu . a sua distribución cronolóxica
'fUSCO. que no español sería nofl é a mesma .
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GUIEIRO
ARTE
OS CARTEIS
CUBANOS DO .ICAIC
Semp.re fideles ao que se
quer comunicar en cada peza_
qráfica, «dentro da revolución
todo. fora da revolución nada»
(como dixera Fidel Castro no
seu discurso «Palabras aos inte lectuais».l. os qrafistas cubanos
teñen acadado merecida sona
en to:dos os campos do diseño.
aportant fo múltiples achádeqos
· á aráfica mundial.
Pero é no cartel onde má1s
teñen tratíallaqo e investiqado
os cubanos, e deso _se "trata na
qalería de arte SARG.ÁDELOS
de Santiaqo; cartéis cuba.r,ios de
cine .
Posiblemente prao espectador normal seña este o aspecto
que máis rechame da mostra.
Poderían ser carteles sobor de
calqueira outra cousa , e o espectador diría que son bonitos,
bós. aqradaríanlle de contado;
· sequramente. Pero a toparse de
súpeto cun feixe de carteles de
, cine tan distintos aos que
: estamos afeitas a ver pendurados nas fachadas dos nosos ci. nes, é alqo que non entra rn:
testa así como así. O certo é que
eiquí está a pasar alqo estrano;

vexamos Dende cativos afixemonos a ver · un tipo, un
estilo de cartel de cine (e así
hoxendía· sementes dous persoaxes monopolizan a creación
deste «xénero» - un en Barcelona e o coñecido JANO en Madrid-) hastra o feito de que o
cartel duriha película «de querra» . «valer1a». pouco máis ou
menos. pra anunciar todas as
películas «de querra ». e así pasaría cos «de vaqueros» . «de
amorn ,. «de risa>\ etc .. e cáse ~
que un cartel calqueira dos que
diseñan - se a esto se lle pode
chamar diseñar- estes dous
persoaxes mefistofélicos da qrafía «valeir'a» pra anunc iar calqueira película . Na realidade todos son iquales: o mesmo «estilo». a mesma técnica. a mesma
composición; no Estado español
un cartel de Cine soio ·se anuncia a sí mesmo . o de menos é de
que trate a película . a «imaxe»
que se queira dar dela. No senso
· máis irónico da frase . do .comunicóloqo americano Macluhan.
«o medio é o mensaxe».
Como vemos. todo o contrario do que se pode ollar nesta
mostra de carteles cubanos de
cine . onde o principio do diseño
qráfico.
ser fideles ao
que se quer comun~
acada unha outa espresión . apa :
reilada a unha qrande riqueza
c-reativa e invéstiqación técnica .
De todo o que levamos dito
pódese facer realmente análisis
sobre o terreno. en canto. hai na
mostra . carteles de películas
que xa teñen circulado por eiquí; compare o espectador.
Fora disto compre salientar
un deta lle técni.co do montaxe
.da mostra : os carteles están imp resos en seriqrafía. procedimen,to de impresión moito máis
«quente» que os empreqados
normalmente o que lles da esa
estupenda brileza .
PEPE BARRO

1

PRA UNHA
EDUCACION
PREESCOLAR
GALEGA (1)
Este libro é prácticamente a
primeira contribución qaleqa ao
campo da pedaqoxía. concreta mente a referida á educación
preescolar (3 a 5 anos) . A contr ibución resulta máis rechamante aínda por tratarse do nivel educativo máis desatendido
en Galicia. hastra o punto de
que se pode decir que é inesist~nte .

Inda que o libro contén unha
lixeira esposición de principios e
os aufores afirman que toda pedaqoxía conleva unha filosofía .
unha concepción da ~ida. unha
práctica política. non é precisamente un análisis teórico. abstracto. senón un testo pra traballar con il. pra esperimentalo,
pra discutilo , pra contrastalo
coa práctica cotiá . Por iso. é especialmente útil pra os ensinantes deste ciclo educativo. E éste
un mérito que se aqradece nun ha ciencia que, tal e como está
espallada polo Estado español
oficialmente. é todo un modelo
de metafísica e moralismo in'servibles.
Despois dun pequeno limiar
que fai refere~cia ao estudio do
ensino preescolar na nosa na ción. os capítulos do libro ama san unha concreción siqnificativa : trátase da caracterización física . social. afectiva . intelectiva
e máis creativa dos nenos aos 3.
4 . e 5 anós. respectivamente .
Dende eiquí. os autores esplican
os o·bxetivos que habería que
cubrir nunha educación axeitada
e potenciadora das dispon ibilidades destas edades en cada un .
dos aspe cto s devanditos. Por se '
fose pouco. ofrecen unha metodoloxía e a apl icación práctica

da mesma por medio da exempl ificación de actividades diversas moi precisas.
O libro denota un conocemento riquroso da pedaqoxía
científica sobor do tema. e resulta unha síntesis acaída e crítica da mesma. E evidente que
pode ser enriquecido por esperi encias máis centra das e máis
abondosas do noso contesto natural . e social específico. pro,
t_endo de conta a nosa situación
neste nivel educ<::tivo. coidamos
que non se podía pedir máis. O

esforzo que o libro representa e
a sua utilidade práctica merece1
ron un ha mención hongrifica do
premio Alexandre Bó~eda de
economía e ·socioloxía do ano
1978. fallado o Día da Patria
Galeqa .
C. R.

(1} Xurxo Torres Santomé e Montse Erauskin Salazar : PRA
UNHA EDUCACION PREESCOLAR GALEGA. Edicións Xistral.
160 páxinas.
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,: : DISCOS ',
Los grandes directores
· Brucknerianos
(As
.sinfonías 4.ª .' 7.ª. 8.ª e 9.ª di rix idas
por Klemperer. Bohm. FürtwanQler
e Horenste in} VOX-Hispavox S
66 .501 (5 lps) Precio deica o 31-179., 1.800 Ptas. lnterpretacións
(9.9. 1Ó.9) Grabacións (8.7 .7.7).

Canclóns da nosa Terra. Varios. EMl-Odeón J 04020843 .
Cantigas ao meu xelto.
María Manuela. Polydot. 2385090 .
Conciertos para plano
n. 0 3 JI 5.Fantasía coral. LudwiQ
van Beethoven. Rudolf Serkin coa
Orquesta Filarmónica. de New Yo(k
e o coro de Westiminster. Director
Leonard Berstein . CBS S-61 917 e
S-619.18. (PVP 350 Ptas./ cu.}

TEATRO

.

.

Laudamuco, señor de
r'ingures, de Roberto Vídal
Bolaño . Con esta obra . o qrupo de
Teatro ANTROIDO enceta unha xira
_:_a xe ito de.esperiencia piloto e correndo con todos os qastos de montaxe e orqanización . co que esto .
co nleva económicamente - por diversas poboacións da provincia coruñesa . O proQrama de actuación
pra esta, semá é o sequinte:
LAXE . vernes. 2Ó. ás 1O da noite
no cine Capitol .
.NOIA. sábado . 21, ás 9 da noite.
·no cine Felipe de Castro. e
- BAIO , martes. 24 . ás 9 da noite
no cine Pomares.

"!\

PUBLICACtONS

.

Xoan Fernández:(Traballos
moi elaborados e rematados polo
mindo} . Esposición hastra o 25 de
outono na Aula de Cultura da Caixa
de Aforro.s de Santiaqo.

quedano. polo coro Donosti Ereski
dirixido por Félix Garitano.
«Radio Nacional». 3.
Programa CFM):Sábado. 21 .
17 .00 . ASCHERMITWOCH . de
Aqustín González Acilu . por Jos
Luis Ochoa de Olza e a Orquesta d
Cámara M usikaste. dirixidos por
J.M . Franco
Xoves. 26 17 .00 . INTERFONISMOI de Aqustlrt González Acilu . por
Esperanza Abad . José Luis Ochoa
de Olza . Coros e orquesta da RTVE .
dirixidos por Enrique Garcla Asen sio TRES MOVIMIENTOS de Aqu stín González Aci lu. por Ca rlos San t0s

ACTOS
Obradoiro.Numero O. Revista ·
editada pola comisión de cu ltura do
Colexi0 Oficial de Arquitectos de
Galicia . Concebido coma un número
esperime nta l. a redacción sol icita na
sua presentación toda clas de críticas e suxerencias, Ao mesmo tempo , plantéxase a publicación de traballos encol da arquitectura QaleQa .
un arquivo histórico. a arquitectura
e o urbanismo internacionais e artículos-- encol de construcción. tec ..
noloxía, urbanismo. ordenac ión . do
territorio e medio ambiente. etc. 84
páxinas.
'

ARTE
Arturo Ballar. Esculturas en
Torques hastra o 29 de outono .

Amiqos da Culturaanuncia
comenw r! as suas actividades cu lturais pra o curso 78 -79 e má is a
abertura do plazo de matrícula pra
os cursos de qaleqo pra maiores.
qaleqo pra nenos. modelado e in troducc ión á cerámica. qaita · qaleqa e
baile . A matrícula pra os devanditos
cursos poderá facerse lµns o mércore s. de 7 .30 a 8 .30 . nos loca is da
Asociación. na rúa · Oliva 23. 3 .0 de
Pontevedra . (Teléfono 858529) .
Historia de Gallcla~ cic lo
de conferencias a carQo de Feli pe
Senén. Anse.lmo López Carrera.
Francisco Carballo. Manuel María
Fdez. e Feo. Rodríquez encol das diferente's fases da nosa historia . Orqaniza a Aqrupación Cultural «Sementeira» de Viveiro.
0

RADIO

·

«naé:uo Nacional», 2. 0
. Programa (FM): Sábado 21
16.00. FORMAS Y FASES de Jes ú~
Villa Boio. interpretado polo autor e
un qr11po dirixido por Antoni Ros
Marbá . ACTA EST FABULA .de @loan
Guinioán. por Anna Ricci e o qrupo
Koan dirixido por José Ramón Enci'
nar.
Dorniooo 22. 14.00. MATRIBUS '
SUIS DIXERUNT de José de Va -
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COCINA
DE ONT.E E OXE
A .Empanada de Millo
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Pra esta empanada non se
emprega a fariña ·de .millo
pu ra, senón misturada con
centeo, ou pan, c·omo lle
c·harnan en Lugo. Pra 1 kg .
de (llHlo rponse 1 /2 de centeo. A fariña de \mi llo terá
de estar ben peneirada, porque s·enón, non ·Jiga ben e
ademais non é tan riiea.
Nunha ' ipota ponse auga a
ferver con sal , de xeito que
pique un pouco no sal. A
A far iña misturada ponse
nuha cunea ou nunha pota,
que non serán pequenas pra
que dea xeito despois ao r·emexer.
A auga fervendo vaise botando por riha da fariña e
vaise remexendo todo cunha
culler de pau . ·A cantidade
de auga a botar a olla déitase deica facer unha pasta
que se poida traballar coa
man. Esta fariña, como non
lig a tan ben coma a triga ,
non se pode est ender cun
rodiño , polo que a pasta col lese coas mans e esmágase coma se fara pra facer
unha torta (As mans hanse
mollar en auga norma pra
que non se apeguen) . A pasta xa traballada vaise espallando nunha empanadeira,
que se untou antes cun pouco do prebe do amoado. Dese
xe ito faise o fo ndo . Sobre
del bátase o amoado, que
lago se cubre con outra capa de millo que se traballa
do mesmo xeito que a anterior, ou seña vaise poñendo a masa en anacos o máis

CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN. CABANA
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igua li ños e delgadiños posibles coas mans. Lago, ráiase
por riba cun tenedor pra que
toda a masa f ique •ligada e faise unha esp·ecie de dibuxo pra
adoviar a empanada un pouco.
Métese no forno, que xa
tén de estare aceso, e déixase arredor dos 20 minutos
hastra estare douradiña.
O amoado que mellar lle
vai á empanada de millo é o
de xoubiñas ou sardiñas. Tamen lle vai o de luras, chocos, berberechos e mexilóns
todos productos propios das
nasas Rías .
Pra todas elas val a mesma preparación, cebola abondante (non tanto nas luras e
chocos) un pouco tomate (2
tomates grandes) ou duas ou
tres culleradas de prebe de
tomate e tamén un pouquiño

de pimentp( 1/ 2 pimento roxo ahonda) no tempo de agora en que os pirnentos ~wr.
bos e pican un chisco.
Se a empanada é de xou
bas, hase de usar unha tarteira ancha pra que non rompan, non precisan cocer moito, ao rededo r de 5/10 minutos, despóis de que esteña dourada a cebola. Os berberechos precisan tamén · de
pouco tempo, -mentras que
as lu ras necesitan máis, arr·edor dos 20 minutos ou máis,
pois deben estar brandiñas
antes de que se faga a empanada.
Así t eremos unhas empanadas que son as máis ricas
do mundo e que poden sorprender a calquer convidado
do máis esquisito , a partir
dos productos da nasa mar,
agora que se levanta a ved.a
do marisqu eo.

'
HORIZONTAIS:
1.-Conxunto de cihousas; con cerre c-omún. 2.Patrón de Lugo. 3.-Muller que fía. 4.- Astro da
noite. Diminutivo de Antón. Dela. 5.-Escoitas . Ghea
Semente dun cerea'!. 6.-Dan voltas . Constrúeo. 7.Así. \?JJtas gargalladas. 8.-Tardego. 9.- Picar en
anaco! pequenos.
VERTICAIS:
1.-Cero. 2.-Entende r o escrito. 3.-ln-strurnentos de fiar. 4.-Fiaño que se usa pra vendaxe. Cantas, fa.las. 5.-Labra. Beailizar. 6.-Vila da rexión de
Mondoñ·edo. Nota músi·cal. 7.-füs·eiro. Saco da gaita. 8.-Animo, va·l or. Regala. 9.-Bótase fara . DespaC'har. 10.-Consonantes de «nóreas». Corrente de
· auga . 11.---lEn p·lural , certo _ líquido . 12.-Anelo.
13.-Vocal.
SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 33:
HORIZONTAIS : 1.-ROSON. 2.~EDA LE. -3.-CAMALEONS. 4.-0MA. O. PAi. 5.-URA. ESLA.
6.-LEA.
A.
IOR . 7.-INDIXENTE. 8.-AVION.
9. -SALLI.
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Estou interesado en entrar
en contacto con xente que
teña ou me rpi·da env•iar partitura s e letras de cancións
e rom ances de toda Galici a,
ta nt o rpopU1lares como c'lásícas.
XOSE A. PARADA FERNAN·
DEZ. MOAÑA • ABELENDO
(PONTEVEDRA)
Dese.X:o que , se algunha
persoa canece lendas, mellar inéditas, de ca·lquer recanto da nasa terra mas
mande, X•a que as .prec·iso
pra un traballo .
M.ª do Mar Martul Martul,
Concepción Arenal, 91, Gán·
dara de A. Ferro!.
Desexaría conocer a historia do casteilo do Carbedo
do Caurel (Lugo) . Ouen me
poida contar ou fac i'litarme
datos pode buscarme (perso-nalmente ou por carta)
en X. Crespo, Avda. José
Antonio, 997, Barcelona 20
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Desexo ter contactos con
personas que !les interese
o iiiusionismo en xeral.
Héctor Bello Rivas, calle
Ausias March, núm. 109,

Ese.

A· 2.º

1.ª,

Barcelo·

na (1 _3 ).
Desexo que se alguén
tén partituras de pezas populares pra gaita, mas mandara.
Xavie·r Rei Méndez, Gral.
Mola, .4, Marín . Pontevedra.

CARTAS
FALTAN INDICADORES
Combarro é unha vila de
moita importancia no naso
país; e máis tamén a nivel
do Estado Español; senda así
eu non sei como non figura
ningún indicador nas carrete ras de direccián a Combarro , ou mesmo no pobo propio . Parece un pobo ignorado, quen non sabe da sua
situación pasa por el sin ente rarse . A mín, que de orofesión son instalador a domicilio, mandáronme un día
a Combarro, dixéronme que
qu·edaba na carreteira de
Pont,evedra a Sanxenxo e
cheguéi a Sanxenxo sin atapar Combarro, e supoño que
eu non sería o primeiro. Non
s·ei que motivos terán os que
toleren esta grave anomalía
dende o meu punt o de vista.
XOSE M.ª ALVAREZ COSTAS

Moaña
Sra Directora de «A NOSA
TERRA»,
Di ríxome hoxe ao periódico que vostede dirixe, e que
_hox endía, é con moito o periódico que sí se pode chamar ga+ego, prnocupado polos prohlemas da nasa Naci6n, fondarnente enraizado
no naso pobo, e o máis ouxet ivo .
O problema que hoxe que, ro espoñer a opinión púb:lica
é· de grande i•m portancia pra
nasa cultura nacional e prao
naso patrimonio artístico, patrimonio que, pouco a pouco,
está senda esfarela·do en
aras duns intereses que to-

dos sabemos a quen benefician. Emporiso nos, como galegas, t emas que se r conscentes da importancia que
ten o feito de non deixar
·que nos esfarelen o naso
patrimonio artístico. Esto ven
ao seguinte: . En Moaña, pobo
da península do Morrazo esiste unha eirexa, que data do
século XII, románica, moi proJahlemente edi·ficada enriba
Joutra d~nanterior que mo.i
Jos iblernente, ao decir dos
espertos, seña do século .IX
e esta a sua vez edificada
sobar dun castro. Ademáis
esta eirexa posee unha fa.
chada dun'ha grande importancia polo seu trabaHo na
pedra que xa no seu día estudiou Hir:>ólito de Sá, e un
dos seus tímpanos atópase
actua1lmente no museo de
P'ontevedra.
Pois ben, hai unhas días
atrás correuse o rumor, que
non foi tal rumor, de que o
cura ca beneplácito dalguns
membros da denanterior comisión de festas iban poñerlle terrazo ao ohan da dita
eirexa, xa que, como as lousas de p·ed ra, que constituien
o c'han actualmente, estaban
deterioradas e rompidas, era
moi difícil !impar o c•han. O
feHo foi real e escomenzaron
as obras, sen .permiso da Dirección Genernl de Bellas
Artes e sen nada, sementes
en base a un caci queado permiso verbal feíto antre o cura e algun que outro «bkhic:oma,, que por eiquí hai moi 7
to salto.
1

Hoxe teríamos enriba semellante aberración ¡e · tan
grande «atentado» artístico,
se non chega ser porque aí-nda hai xente nesta nasa terra que se pode decatar de
feitos de tamaña barbarie e
que no momento deron conocimento del ao Frente Cultu r la da A.N.-P .iG., que ao punto escomenzóu a realizar as
xestións pertinentes p-ra deter a 0 1bra. O Frente Cultural entrou en contacto cun
arquólogo da vila e xuntos
conqueriron o pe rmiso - ertinente de detención das obras
e ao mesmo te_mpo escomenzóuse a realizar as xestións
pra que se declare Monumento de Protección artística,
único xeito de que, polo menos, a nrvel oficial esteña a
e-irexa protexida de tamañas
barbaridades que se lle poi·dan ocurrir a algún que outro
cura-cacique. Paila sua banda,
e debido a confusión que había antre a xente, o Frente
Cultural pasóu unha folliña
esplicativa do que se pretendía facer coa eirexa e dando
unha alternativa concreta ao
prablema que se resume en
que: a eirexa deb-e ser declarada Monumento de pro-

tección· artística e, xa que
lag o, todo tipo de reforma
debe se r feita dacordo coa
estructura artística e co estilo arquitectónico de dita eir§xa, ou seña, restauración artística , e esto debe correr a
cargo do Patrimonio de Bellas Art es, nunca a cargo dos
cartas dos veciños, xa que
os cartas cos que pensaban
realizar as obras eran os cartas que sobraran das festas,
cartas que pertenecen á parroquia de San Martín de
Moaña.
Hoxendía as obras es7
tán detidas e parece que
non intentan levalas a cabo,
o que veu a demostrar, unha
vez máis que se nos nón v~
lamos p01lo noso patrimonio
ninguén máis o vai facer;
por eso paño esto' en conocí mento pra que noutras -aldeas e pobos da nosa nación
que poida soceder algo semell'ante, seña referente a
outros monumentos do . naso
patrimonio artístico, teñan
un exemplo a seguir.
Sen máis, despídese atentamente
ANTON .PEREZ CASAL

BERNARDQ fE.RNANDEZ HE QUE IXO
L~abregas én G·alicla . Po.la co:.ntra, a. nula implantación
En· Consonacia · con este xeitq de actuación, estcs
en Galic.ia de tod os .o s sind icatos nego ciador.e s de_ixa
· Sind i~_ato s co mbaten todo tipo de coo rrlinaci · n
sin representac'ión aos labregos ga legas, que . se veri
mínimamente efectiva entre labregos ·das d i tintas
privados, .deste xeito, do J!XerciciO' .. dO . seu dere ito á
nació ns coma é o caso da ·coordinadora de Ca rn isa
NEGOCIACIONS QUE Nor~ SÓN
libertad e sindical. i Velai como o Goberno respeta qs
_ Cailt~brica qu.é CÓAG boicoteo_u e sigue boicot'~a· n 
dereitos demoéráticos en.G.alicia! :
Comp riri a espl icar antes de nada que as devand itas ·
do. Esta Coordinadora· da Cornisa Catábric·a é ..
Pero a marxjnación dos labrego s galegos non "'.én
negociacións non son . tales, senón un ~inxel_a ~ e
nembar§"antes 'o exemplo · millar dunha coordihació~
sol'o polo feíto - de '. nbh . estar representados. tla
reqaisíto _formal: que o Goberno c.umpl~ en maior cu
co_n pos.sibiJ_idades .de ésito, x~ que é unha
· negoci.aclóns,· senón , · Úmén . polo mecah.isrr:io de '. ' coordin-ación s~ctorial (sector· leiteiro) e con po~.ibi.li
1menor medida según o·s seus intereses do momento. ·
negociac10.n conxµnta " oti ".. gl obal de todo s - üs
As '·'negociac;ións"· comen~an no F.ORPA que _non ·é
.dadeS: de presión centradas nun ~oio producto {o
un· organismo excutiyo neste tema, senon consultivo.. .._ · productos somet!da·s a regul ac ip.ns. Esta r'legodación
feit~l. ,
No FORPA reúnense represe.ntantes dos sindicatos· . · conxunta é unha háhil ' maniobra qu,e· ne permite
A ESPERENCIA DOS DOUS ANOS
estatais Ministerios áfectados polo tema (Ag.ricultura, .· ·
DE NEGOCIACION
Gobe~nb manter,· baixo .a ca~eta demo-crátic·a · e
CÓmerdio, Economía, etc.), . repr'esentantes do sector·.
igúalita'ria, uns preci.os de miseria pros aos productos
empresarial ·e técnicos de Organismos, ·supo,stamenfo
A demostración de todo o que viñemos decindo
, dos· labr.egos das naGións colonizada~. Igual que..,. no
neutrais ... Siguen as cpriversas máis tartje no Ministerio·
. témola na esperiencia dos dous anos de negociación
de· Agricultura, .coa presencia. .do Ministro. As · -c·aso da Cauta Empresarral, baixo disfraz dunha lei
que levamos. O nulo compror:.niso que adquire o
unitaria agáchase. ún verdadeiro·impos-to ccilonial pra
conclusións a que cheguen son pas·adas ao Gober;no
Goberno cos acordes que s-e toman, demóstrase no
os laoregas· galegos, nos precios dos produc:;tos, baixo
que decide en consello"" de Ministros. 0s precios que
feito de-qu.e aínda non _se cumpliran ningunha das
o disfraz· de considerar a .sua suba . global, 'escóndese
deberán 'rexir pra -os proauctos do campo s.o metidos ·a
medidas complementarias . pra o sector leite iro
ap'osibil idade de dei_x ar . ba.ixos sb . p'recios dos
regulación. ·
acórdadas no ano 1978, e. eso tendo en canta que
produc"tos que interes~ ·(os _productos das nacións
· Ao non estar in$titucionalizadas, o Gobernó non ·
estas medidas complementarias fóran unha das razóns
· se compromete a nada. As negocia~ións ·son na - colonizadas) .ca fin de seguir provéendose de ·materia
máis importantes . pr-a deixar baixo o precio nese anq.
primera barata nesta·s .nacións. '
- ~ .
realidade sinxelas c::onsúl tas que o Goberno fai se o
· Por outra banda, nestes doüs anos, foi precisamenPra _que o precio dun producto señá x.usto deberá
considera. comenente. -!;:>este ;aito o Goberno, ,
te o l~ité (o producto máis significativo da agricultura
coxresponder a unhas necesidadH productivas,· éstrucunilater~lmente, pode ~uºpritnir as.- negociacións cando ·
ºalega) o único que quedou sin fixar nas negociacións,
tu rais· e. sacie:> lóx'icás da agricultura que dá . este
lle_ pete 0u ben vetar a. presericía daqueles Sindica~os'. ·
e o Goberno sempre quedou coas maus libres pra
produ~.to. _Por esto- é imposible considerar os precios
que 11,e ~ poden presen~ar dificul\¡:ic:fe~, de ' tal m_aneira
poñer o precio que quixo. Por labregos galegas o
dos 17 productos no sue conxunto sen discriminación
qur~ o ú ni~o RU~ lló poder lm.ped ir é o seu interés en·"'.
sistema d~ fixación de precios do franquismo non
.· a algún d.ele¿ (e po-Ío tanto aos ~labregos prodüctor~s),
manter a·careta democrática.
cambeoü coas "negociacións". ·
' xa 'q ue_ estes pro.duetos corr~sponden a _agriculturas .
Así estas negociacións ~ .nv frtense nunha- ma~
Neste.s dous cinos, foron sempre os productos dos
. nacionais con éaracteristicas e necesidade rno'i
niobra política do Goberno cun obxetivo mui erara
1abregos galegos os que -quedaron por baixo di.! suba
.· diferentes. Cr.arq está; os 1;b_regos ma'rxLnados serán
con respeto dos labregos galegos: conseguir ma'rxir:iaglobal, é decir, os que sairon perxudicados ro
os das nacións · co· lanizada~, é decir, os "labre.gos
lus pra, desdte xeita, f~vorecer a sua esplotación'.
mecanismo da negociación conxunta. Este ano a suba.
1
galegas que seguirá'"n producindo materias primasglobql situouse nun 12,5 por ceñ vía prec ios e iiun 15
A MARX INACl~N · oos LABREG.OS GALEGOS -·_ 'º·'. barata.~. porqüe .así lte interesa ao Goberho Español. .
.por cen as medidas comp le mentarias. O leite,
producto no que· o Goberno puxo o precio que lle
A marxinaciórr dos , l'atJregos galegós .fa ise.,. ~estas '
APOSICION DOS SINDfCATOS
déu a gana, soio subiu o ·5,5 por cen e non se tomaron
"11egociacións" ~ mediante dous 111ecanfsmO's: apresen· ·Non val ~ pena t-al·ar da actuación do_s Sindicat os
medidas complementarías.
. cia unicamente dos Sindicatos .a nivel es~atal e a
:><a declaradamente caciquiles, pero ·si é m.oi
Nestes dous anos de negociación non se fi.xo
negociación conxunta de todos os p1'oductos.
interesan-te analí:?:ar a posiéión dos. sindiéatos estatais
ni-Agún
tipo de presión ·efectiva· por parte dos
Nas "negociacións" dos · precios agr.arios soio
que se din democráticos. ·
_'sindieatos estatales. Somente o ano pasado se levou
poden estar os Sindic.~tos organizadqs a nivel es_tatal _.
Este-s sindicato.s (COAG, ·-FTT) son ' os má1s
• adian_te unha folga do leite , pero iniciada en Galicia
·Actualmente as organizacións presentes son UF AD E,
acérrimos defensores .da negociacion a -nivel estatal- e
polas Gomisións Labregas e cóntinuada en Euskadi
CNJA, CNAG, FfT (UGT) e COAG . De todas ·elas, _
éonxunta. _Argumentan .ql¡e e·ste tipo de nego.c iación
por EHNE. Mentras tantq a GOAG, forzada por esta
tres · son craram~nte-e.ac.iquiles e atnarelas: a ÜFADE ·
favorece a un:i6n dos . l.abregos e .. polo tanto -_as
dos sindicatos nacionalistas, ordenou a saída
posición
(brazó da UCD no campo que agrypa ª' organizacións .
·
posibilitj2rdes d .~ pre$iún sobre o Goberno.
de tracte>res, medida simbólica no caso dunha
coma ARA, USAC; etc.), a C'NAG (ligada a CEOE) e
· Xa .' d ixemos ~- que- . este tipo ·de,· negociación
negociación. Neste ano, despois de dous meses e
o CNJA. As outras ·duas, aínda qu·e se ~d ifl
discrimina aos labregós gálegos; asf pois, no,n .é posible
medro de negociación, ineluso cun Goberno dimitido,
democráticasr actuan respectó dos labregos galeg~~
ur:iha nación sobr·e· a base de ' marxinación: Estes
chegouse a unh~ época no que era inviable xa calquer
como verdadeiros sindicatos .ao servicio do Goberno.
sindicato.s . actuan coa mentalidade -clásica dos
tipo de presión polo que os precios puxéronse según
A 'actu-ación da propia FTT, no comenzo das .
imperialistas.
_
lle petou o Goberno. Esto unido ao boicot da
conversas deste ano, negándose a participar mentres
. . Pero, ademái-s, · traisionan aos seos propios
Coordinadora· da Cornisa Cantábrica por parte da
se~uir:~ unha manifestación de. labregos, indican :ben
- afil iados 11 xa q\)e ~- ~ste tipo de negociación actual
-COAG, fixo que as "negociacións'' fo1an un ·t-Jaseo pra
craram~nte que son estas org.an.lzacións.
~ impide, ·en confra do que estes sindicatos afirnian,
o Goberno, pero eºso sí. "democráticas".
' As razóns .aducidas polo (:loberr'10 pra non ·ad.mitÚ·
· unha co_ordir:iación efec_tiva e'~tre · labrego's das
· En resumidas canta s, unh~s negociacións nas que
aos sindiG..atos . de" ámbito nacional, son de que · o
· di'stintas nac·ións e; polo mesmo, unh a presión ef'icaz
se impide a presenc.ia dos representantes dos labregos
núme'ro -s ería tan escesivo que faría j·nviabl.e ' as
sobre. o Goberno.
.
galegas e_que se far:J mediante un mecanismo que os
riegociacións. Nembargantes está claro que .h.abería
Nefeuto, cada Qroducto (como prop-ia dunha
discrimina en canto os precios dos seus productos,
.que medir -d~lgún xeito a representatividade dos '
agricultura diferenciada)· -ten vnhas -dete·rminada s
son unha mostra clara da política colonial que
· .
·
dís_tiQ.to·s·Si nd icalos Nacic:nais. . '
manerias de p,resión · e . sobre . todÓ' unhas épocas
Glemostra unha vez máis que calquer reivindicáción
'. De calquer .maneira, non se pode marxinar á.
limitadas no,.. tempo pra tomar estas ni~didas (por
Sindicatos que teñen. demostrado q_ . sua forte
exemplo, a folga do leite . non~-1 se pode dar n@ .. .dqs labregos galegas ha de ir cun fondo matiz
poi ítico.
' implantación entre os labreg'o s e teñen protagonizado
primaveira).
.
'
·
as .. -ioitas agrarias máis fortés de todo o Estado · · ;./
Por óutr·a banda a presión .sobre 17 productos a un ~spañol, como , é o caso ·de EHNE (Euskal Herria
.. tem¡Do .. ó únJcb qÚJ! favorece é ao _Goberno, que tén,
Nak.z_a.rien Ell<artasuna) en Euskadi ·ou das c·om isi'3ns, · deste xe.itp, un gran marxe -de maniobra e moitos
·productos pra x~gar· a suba e á baix.a.
Así pois: a- posic ión ' dos sindjcatos estat~is
·{COAG, FTT), ao únicó que leva é, por unha -b-a.nda á
imposibil idade-dünha · pr~sión de todos- ós productos,
e po.1 OL:itra, ad isP-ersión desa presion efl_tre un ha che a
_9e produc:tos. · ·
'
·
· ··

Falar das negoc·iacións dos précios agrarios é poñer .
. un- novo exem.plo da poli'tca colonial do Goberno
Españo.I s·o bor dos labregos gál_egos.
1
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