
Núm. O 

A reforma pesqueira · é necesaria 

Traballadores 
do mar 
enfrentados 

Recoller o conflito entre o «rastro a Vara» e o 
<<Endeño pota P<?Pa», os costes nas relacións personáis 
e de traballo entre as comunidades mariñelras, os en
rarncidos matices da manipulación, todo esto, baixo a 
máis grave das consecuencias que é o enfrentamento 
interno de sectores dunha clase popular, foi o guieiro 
que seguíu A NOSA TERRA. Falamos con marlñeiros 
das dúas artes, manexamos os informes do Plan Ma
risqueiro e declaracións personáis dos nomas que cada 
grupo facfa aparecer con máis insistencia; recollemos 
a opinión de zonas non conflitivas e comprqbamos, ao 
noso pesar, situacións doridas entre traballadores do 
mar e tamén palabras de aprosimación e mutua axu
da. Xosefa Alvarez, mariscadora de a pé en Arcade 
non está contra o «can» nin 'contra a «vara», «est6u 
contra a falla de planiflcacíón do mar que é o noso au
téntico enemigo. Eu non podo estar pola desÚníón 
dos traba/Jadores, e n6s, as de a pé, tamén se nós pro
híbe mariscar en vfspora de festivos, que son pra n6s 
os días máís rentables». 

Ao mmor, os verdadeiros responsables irnos velos 
recubertos do linguaxe das «maiorfas)) ou agé;lchando 
a cabeza coma o avestruz, pero o mar pode e debe dar 
pra todos. · 

-. l " - . . . - . . .. ~ . \: - .· _._\_ 

«¡N6s non somos empresarios, 
f6ra a cuota . empresarial!» 

Se os labregos galegos son 
empresarios sería, en carta 
medkia, lóxico que contribul
sen aos costes da Seguridade 

.Social, pero se non o son, e xa 
cotizan por autónomos, tamén 
é de lei que consideren abusi
vo este imposto. 

Catalunya, 
todo o poder 
ao Presidente 

A enfermedade do presi
dente Tarradellas delxóu 
ver daro o carácter persoa
lista da Generalitat. 

Póxina 13 

o viaxé 
de Sadat 

Entre o Estado de Israel, 
e uns países árabes cada 
vez méis reaccionarios, a 
vía da negociación, pra o 
pobo palestino, vese ame
nazada. O noso colabora
dor Xosé A. Gaciño analiza 
esta situación. 

· Póxina 14 

A perdiz 
acóbase 

De continuar así as cou
sas, Galicia pasará de ser 
unha das zonas cinexéticas 
máis ricas da Península a 
non ter, nin siquera, as es
pacies máis comúns. ' 

Páxina 15 

Nace un periódico galego 
A NOSA TERRA, pe

riódico gale~, presenta 
hoxe o seu número O 
coma mostra do que virá 
ser semanalmente, coa 
intención de levar adian
te un trabalto que res
ponda ao dereito de in
formar con rigor, simpa
tía e posicións críticas 
dos feitos que se relacio
nan co nóso pobo. A 
NOSA TERRA, ao definir
se coma un periódico de 
línea nacionalista, fai, ta
mén, unha elección com
prometida coa gran 
maiorfa, coas clases po
pulares, «na loita da se
mente por ser frol». 

Neste número O, ao 
carón da información na
cional que entendemos 
coma máis importante, e 
das colaboracións que 
amplían. os feitos recolli
dos, préstase especial 
atención aos espacios 

abertos pra que o lector 
particip~ nun medio de 
comunfoación social, 
como é a sección «Da Te
rra Asoballada». 

Non irnos falar dos 
obstáculos que tanto a 
nivel económico coma 
burocrático poida atapar 
A NOSA TERRA, algúns 
deles aínda por resolver. 
Que un proiecto deste 
xénero vaia adiante no 
noso país sempre depen
derá, ao fin, do apoio e 
entusiasmo de quen o 
considere necesario, 
conscentes de que ter 
unha prensa propia é afir
mar a nosa identidade 
nacional. 

Móvenos o convence
mento de que informar, 
hoxe, dende posicións 
abertamente galegas é 
enfrentar unha neceslda
de. 



en poleiro alleo 
OS MONUMENTOS 
RADIOACTIVOS 

Alfonso Alvarez Miranda, 
presidente do ~Forum. Atómi
co Español», fixo as seguin
tes decJaracións SC>bre a ra
dioactividade e a enerxfa nu
clear que aparecen pubiica
das no «El ldeaf Gallego~ flfo 
dfa 24 de novembro. 

El Monasterio de Et Es
corial. desprende más rar 
dioactMdad qH cuatquíer 
central nuckJar con dos reac
tores de- 1.000 mega~attos_ 
cada uno~ va que ~ gr1anito 
es un materiaf ex:trem 

.ritt& ria • oactivo,.1 

Máis adiante CI> sel'k>r N
v rez Miranda pasa a Ju:t&ti:fit. 
car nece idade de nu.ciearir
zar o Estado espaftol pta pro
ducif' e erxfa eléctrica a ptrei
dos méis baix Esta vez., 
con' t'Odos o respetos~ o 
seiWr Miramda pa$&laa_ 

A ver se nou.tf!O i"'tr& ve 
Gatic-ia dedrt'\05 qwe a ria

dtoactivldade. q:ti1e emite a 
Catedriat de Santl'ag0. ou os 
montes c:fa osa Terl'a, i 
m ior q,ue a da pf'Qpias. ce11t
riéi nwcteares.~. Olae no diga 
OS de )(()~e.u 

Por o r.a bamda e rel'acio,.. 
nado co miSIJllTo tema .. o «E~ 
fldeal Galega» do dfa 1'2 de 
novembr:o pwbli.~aba se-. 
gwinte 1Aformaci6n: 

«Según noticf as llegadas 
hasta nosotros parece que 
en estos momentos se está 
estudiando la viabilidad de 

construir una central nuclear 
en las parroquias de Caba
nas y colindantes de Puebla 
de Brollón y Ouiroga, en las 
oriUas del SH». 

« ... Parace que la central 
nuchtar prevista es eta cuatro 
reactores. v su Pf-esupuesto, 
sensiblemente supel'i.or éH' 
pnH1'isto para ta de 
Rag;odetarX0ve»<. (.~.J. 

UN A FAVOR 
MllLEIROS 
EN CONT A 

O se.Wrr Juan AntanlC>. 
,¡ 

Graffio, prr~ da . Comf-
sióflt lexislatd.va de Sef'ladb, 
de Agri'cwftltJra e Pesca, m.tn-. 
ha entrevfsta de Ezequiet Pé
r:ez. Mootas pYbHcad.a pota 
>«llrmal «El k\teafl GaU.ego,.,,. 
opit:ta sobfl& a1 Cu.ata E~.-

sarial da $egwf.idad Soda# 
Agr.eria: ··' 

«¿De acuerdo pues, can ta 
noticia periodística de ta sa
presión de la cuota? 

«-N·o, porque ei camp.o.,,, 
como ya dije ha de CQlittO
bu.ir, ¿Las soluciones?~. las 
soluciones la que y,a lltet &>l

puesto. De todas formas mf' 
rmi parecer_ es que no· se ne.
varé a efecto uma sup.resi'tim. 
ta.n radrcai como e~pone fa 
noticia, sf. bi.en el Estado ten
dfré. que ccmttibuir cofl u.na 
canitrdad' muy impo.rtante 
para sanear ar secto'r prima
rio de la imposk;ión v. pago 
de la Seguridad Social que~ 
si bien en todos los servidos 

hay ·que equipararla a la 
rama general, hay que decir · 
que ef sector agrario no esté 
en condiciones de cofltribt:Jfr 
con cuotas altas, dada la 
baja rentabitidad deJ mismo. 

O señor · Griaii'Vo é uni d0s 
poucos gran.des propietarios, 
con asaiadadas, q.ue- baf. en: 
GaUcia~ 

A UNGU·AXI 
E A AU·TONGMfA 

Da mesa redonda sobf!8 a 
autoAom

1
fa €etebr.ada o dia 

21 de ncweml!>f'O mo d:1ub 
(d.ipu.tado d:a UCD por Uigo);, 
. An><et Guemtko ' fmfembt'o· 

en favor de la autónom~a ha
br~ qwe fnvalid'art0>). 

«A nación é un concepto 
socfotó:itico e non ten por qué 
ser poHtico» (.. ~) , comenzó . 
definfendo a GaHcia· Pardo 
Montero diputad.o efe t:JCD. 
Hizo un breve recorrido por 
la historia de tos movirñien
tos au.tonomist.a~ en Gai:icia 
y señalé que. «Uf'.'! poQc> OO· 
impón· as súas ideas ou re
sulta cofontza<km. 

Sería bem que .noutrra ocs
sh~n. o señor Pef!do nos es
pricara o car~uter soeialóxk:o 
e non potftico da coloniza
ciQn . . 

O. SAlARIO 
DOS MINISTROS e 

2 / ANOSA TEB.B.A 

añadir otras partidas, lnclui
de.s bajo los conceptos de 
«solemnidades~. «&.-tenciortes 
socia4es o polfücas» y «gas
tos reservados», que ascien
den a 365.993.000 pesetas, 
asf · comó las «dotaciones 
comp4ementarias de attos 
cargos»· qua suman- 167 mi
Hones anuales».-

Non se pode. esq.uen-cer 
que o& señores ml'nlstros son 
ttm.al'ttes do. ttPacto de La 
Mondos..~ 

OS SANTOS 
E A POUTlcA 

, Victoria Armesto, perlo-· 
dis,ta- e diputado., no home .. 
naxe- qt¡e 'He t~ootpu a. As0;
ci'acl6n de Peflodhrtas feme
ninas poJa súa etecd6n pra . a 

de~ ~mft.é E}8e~tt.w del 
PCG-). fra;ncfseos Vizquie'z 
VdzfV,lez tdipatado d9f: PSOE 
por la COntf\aJ v Amtonlo Ca
m!J Martffiez tdj;p;~~ dtt AP 
pott Lu.got. Todos con &~ceP-: 
tíóa • dB C&M'Q, Ma.rtfnez: -y 
·aei f)flOPto pr,eskfent& dEff'. 
club- ha.btar-on en gaflego; 
y tm honcw a fa verdad hay 

«El salén- del~ ~nstltuto 

Mascufüio registró- una. en
, trada -que no pasó de discre
ta. tnt&Mmef'On ,en Ja mesa 
Jf:>sé Marfa Pardo Mon,te.ro 

. Vica,pre.sidsncla· dG>' Congre
&Or fi><e as segutntes decfara
cións que: recolle o KOmal lu .. 
9ués · «Et Progreso» ·de dfa 
22 de novembro~ 

' qua· ded.fr· .. en .un gattego. 
mab., euandb no -come en · 
@I C8.5'1 efe FrraAclsco Vú-

. Potfitioo» dEt lugo .. rieoottemos 
Os- ~uintes párr&fos pub#
cados ·polo, cc!t Progreso» de 
luga: 

4fftz- absoh4tamente -defi- , · . O sMot: Alfonso Moreno 
ciente.. Proponemos 1 que fa Acebeda • .diputado -do· grupo 
próK.Fima vez. que $e defiand:a: . «Progresl·stas y sociaHstas 
fa autonomía de Gatrcia se tndependfenteS» de BadaJoz 

. ~aga desde .Wl< ga:U.ega co- inte.rpeJ6t;J ao Gob&rno sobre 
rrecto o et1a;Rdo menos, dfQ'.- o t~ma dos sararios dos mi-
no. Oe otro modo 64: a~u- · nistros e que pu~tca o >eornal 
m,ento d~ idrom:ra es.g.rimtdo ... t<,Hoy» de Badajoz do 15 .de 

novembro., nos segu in tes tér:.. 
mlnos: 

«SI af su~ldo de Jos mfnrs
tros -que asde.n-de · a 
1.658.000 pesetas ._ aooa
la~-. se le uhen las otras ' 
dota'dones complementa
rias .. ascendería a más de 12 
mrtlones de pesetas». Ase
gún o señ.or Acebeda ~el

sa.eldo corresiiondrente a l.os 
16 ministros asciende a 26 
millones 528.000 pesetas, 
i.nctuyendo gastos de repre
sentación y ·complementos. 
Pero a esta cifra hay que 

. ' 

«Estoy en AUmiz:a Popular 
por fictet!dad a fraga» (_.), 
Posteriormente e. referindose 
é, súa elección pra a VteepreSi
d&ncta do Congreso. decta:- . 
r6u: «llegar a la Vicepresi
de nc1 a det Congre~o es 
como u.no de ios milagros de 
ta Vkgen de Fátlma» ( ... ). 

Xa nos parecía a nós que. 
hastra os Santos están. politi
zados, e precisamente cara á 
derelta. 

PERIODICO GAlEGO SEMANAL 
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Mediada a veda 

Continua o conflicto no ar astre 
¡Fora o can, fora o can! Na escola d~ Cesantes un grupo 

de pequenos arremuiftabanse sobre dun compafteirifto. ¡Fo
ra can, fora can!, o rapaz é fillo dun arrastreiro. 

Dous meses de enfrentamentos entre marifteiros que 
usan artes diferentes pra o marisqueo, de principio nas rras 
de Vigo e Pontevedra e. agora . tamén na de Arousa, somen
tes ten sentido si cavilamos nunha clase social que depende 
do mercado de intermediarios, que ven sendo sometida a in· 
tereses especuladores e obligada a traballar sin ningún· tipo 
de planificaci6n respecto da estracci6n nin control sobre o 
aproveitamento da riqueza do mar. Unha clase social que 
burl6u d(a tras dfa a vixilancia dunha lexislaci6n forónea e 
arbitraria, facendÓ furtivismo (can) ou vendendo a flote (va
ra), e manipulada tantas veces en aras das necesidades dos 
conserveiros e esportadores quen, na realidade, axustan as 
vedas aos seus proiectos. 

Dando cobertura a esta si
tuación, unha administración 
que nunca estruturóu con 
sentido o sector pesqueiro no 
referente a costa e litoral e veu 
amparando legal e crediticia
mente aos monopolios vence
llados ao mar na flota de gran 
altura e frigorffica -os Mar, 
Pybse, Pescanova ... - e que 
chega, inclusive a desconocelo 
todo-todo sobre artes, orogra
ff a, especies das nosas Rias, 
tanto-tanto que sobre o Can, 
que os mariñeiros utilizan den
de fai 25 anos, un informe do 
Plan Marisqueiro dice literal
mente que hastra o momento 
non hai un estudio serio sobre 
deste arte, e na visita que fixo 
o Director Xeral de Pesca ao 
noso pafs hai ben pouco 
-reunión no Hostal o 23 de 
santos- xunto co Presidente 
da Federación de Cofradfas, 
quedóu claro que si alguén 
non sabe nada do noso mar é 

CADRO BRANCO 

O Instituto Nacional de 
Previsión de Lugo envi6u 
unha circular ós súas dele
gacións comunicóndolles 
que non pagaran as presta
ci6ns aos labregos, si estes 
non mostraban o recibo da 
cuota da SS. Agraria. Cando 
ainda non remat6u o plazo 
pra pagala. 

Edita: 
Promocións Culturáis Galegas, 
S. A. 

a Administración, que respon
de con tecnocráticos compa
ses de agarda -inda que teña 
Intención de Informarse- e 
dinnos que o problema estu
diaráse. Namentras a cam
paña vai morrendo e, neste 
caso pra os arrastreiros, inutili
zase lle a un sector social unha 
época que salvaba a economfa 
do ano porque o marisco é, ao 
fin, o máis cotizado, e iste ou
tono non puideron mariscar. 

«0 can pode estragar si non 
trabal/a cunha reglamentación 
ben regulada e se mete no 
fondo da ría. Pénsese que 
moitos que agora defenden a 
vara utilizan un tipo de «can>) 
que nós chamamos «cachorro>) 

·que é máis pequeniño e mé
tenno hastra a misma praia. E 
certo que cometeron moitos 
erros e que se fixeron dema
siado grandes coa mecaniza
ción, pero ahí están as autori
dades pra vixilar, que ese é o 
seu trabal/o ¡e cada ún ao s.eu! 
Eu pregúntame: ¿qué facían 
as . Gofrad/as, cuios patróns 
son hoxe os que están á cabe
za da loita contra o can, fai dez 
anos? . ¿e a Comandancia de 
Marina? O verdadeiro proble
ma é a falla dunha planifica
ción pesqueira axeitada á rea
lidade do mar, pois hai que ter 
en canta que moitas actua
ci6ns son debidas á loita con
tra medidas inxustas» (luciano 
A. Barreiro-Arcade). 

AlfOSA 

Director Xeneral de Pesca: 
«estudiaremos el problema» 

COA CHIRLA 
BAIXA A AMEIXA 

Debido á importanción de 
chirla italiana aos dous días de 
abrirse a veda do molusco, o 4 
de outono, caéu o precio da 
ameixa e o berberecho. Arras
treiros e vareiros negocian cos 
fabricantes conseguindo os 
primeiros certa suba. Os ma
riscadores da vara non a con
sideran rentable e trasladan, 
ou fanlles trasladar, a reivi·ndi-

Presidente do Consello de 
Admi nistraci6n: PERIODICO GALEGO SEMANAL 

Xosé Luis Fontenla Rodríguez. 
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· cación contra os conserve iros 
ao enfrentamento co arrastre: 
«si fosemos menos, si se pes
case menos, a ameixa valerf a 
máis». Entanden como solu
ción que os barcos deixen de 
traballar porque, ademáis, é 
un arte non reglamentado. 
Oeste xeito, o Can pasa a ser o 
papa-rías, causa de todos os 
estragos, o arte prohibido. Os 
dous artes son competitivos, 
adfcanse ao mesmo produto, 
si a vara sigue a traballar nor
malmente e os conserveiros 
están surtidos, o silencio cae
ría sol:!>re o Can, irremediable
-mente. Daquí veñen os pique
tes do arrastre pra parar todo 
o marisqueo mentras non se 
chegue a unha solución, daquí 
os enfrentamentos en Bouzas 
e Vilaxoán. 

DA INSEGURIDADE 
A UN POSIBLE ACORDO 

Os mariñeiros que utilizan o 
arte do «Can» viven esc.lusiva
mente do traballo no mar. 
Cando remata a tempada da 
ameixa van ao rastro da nava
lla, despóis á ardora, omlño, o 
palangre da paloñeta e a mer
luza. Nas rías de Vigo e Ponte
vedra achéganse a 200 o nú
mero de barcos, cun promedio 
de 5 tripulantes e unha poten
cia entre 60-150 H.P. Usan 
pra o rastro o «endeño pola 
popa», con dentes entre 30-35 
centímetros e 1 ,5 de separa
ción (inf. P.M.). Móvese na 
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boca da rfa, onde o calado é 
maior: Baiona, Canido, Cedan
tes e Cangas, na Ria de Vigo; 
Aldán, Bueu, Marfn, Combarro 
e llla de Ons, na de Ponteve
dra; O Grove e Cambados en 
Aro usa. 

«Levamos 25 anos co arras
tre, 1 5 a motor, coa tolerancia 
das autoridades -dinnos Xe
sús Otero e Ce/so Galobante, 
mariñeiros, Servando Caiño e 
Santiago Villaverde, armado
res, e Xosé lópez, patrón, do 
porto de Bueu-. Nacéu coma 
todos os adiantos, pra poder 
capturar con menos trabal/o. 
Hastra de agora trabal/amos 
día e noite, metlmonos no fon
do da ría ás veces, matamos 
ameixa porque pala noite é 
cando babosea pero queremos 
trabal/ar á luz, ser legalizados. 
Esté:mos dispostos a respetar 
as zonas que nos marquen e 
cangar coas sancións, incluso 

CADRO NEGRO 

Os axuntamentos de Car
balliño e Xinzo de Limia se· 
gún unha recente disposi· 
ci6n, recoñoceron como ofi· 
cial os topónimos que dende 
sempre vifta utilizando o pe· 
bo. E que derradeiramente 
pole1s presi6ns dos veciftos, 
asociacións culturóis forza· 
ron a tomar tal decisión. 
Ben vida seña. 
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que nos queiinen o barco, si 
non cumpllmos o acordado, e 
tamén decimos que si a vara 
demostra que pode mariscar a 
20 brazas deixamos o arrastre, 
e inda que lroxe hai barcos oon 
grandes motores estamos dis
postos a coller un volume /i
mitado dun caixón por home. 
Non somos os únioos prohibi
dos, a vara tamén utiliza apa
re/los non reglamentados de 
rede moí fina, tan fina que co
l/e a oría, e dentes moi separa
dos, e vende a flote, a Paz, in
termediaría das conserveiras 
que esplótaos e enfréntaos con 
nós. H ai un mes, na /ieuníón na 
Comandancia de Vigo, varei
nos e arrastreiros estivemos a 
punto de firmar un aaordo e 
quen se opuxeron, simulando 
unba ohamada telefónica a 
Cesantes e decimdo que o 
pobo opomíase, foron un ínxe
nleíro, un taxista e un músio(f), 
das CC.MM. Algúns de ·nós fo
mos con eles e non habla tal 
<Jposíciófíl senón que ao che
gar provocarofíl o conflito, so
bre todo entre as mulleres de 
a pé, «hai que cargar as esco
petas» ouviuse... e a vara tra
bal/a 3 meses ao ano, despóls 
son asalariados da industda, 
incluso ve/Jen emigrados á 
tempada, nós soío vivimos do 
mar, os maríñeiros non co
bran, os armadores estamos 
empeñados en créditos por~ 
que o que tiñemos está inver
tido nos baroos ... 

IX 

Os mariñeiros da «Vara» uti
lizan gamelas pra 1-2 mames e 
un rastro manual. Traballan no 
fondo da ría sobre as dez bra
zas, e adícanse soio ao berbe
recho e a ameixa. Ulilha va
riante é o marisqueo de praia, 
oon sacho, do que se ocupan 
principalmente as mulleres. 
Faenan fundamentalmente en 
Cariiido, Cesantes, Arcade e 
Merra, da ría de Vigo; Place
res, Portonov-0 e Combarro, na 
de Pwntevedra; Vilanol'-a de 
Arousa, llla de Arousa, Vila
xoán, Carril, Rianxo e a Póvoa. 
Un .grupo de mariscadores de 
Meira, entre os que está Agus
tín Malvido -traballamos ta
mén noutros oficios, di'rían
nos- .eisf como Xosé Guillén, 
Antonio Iglesias, Ramón Dios, 
Manuel Parada e Ramón Ro
may da illa de Arousa, asegu
ran: «o rastro mata a ·ameixa, 
Incluso a sémente, acabaron 
con todo. B alx6u a producl6n 
de ostras, mata a naval/a, as 
csmas do pulpo, vieira. Fan 
bancos de concha onde non 
medra nada, abonds ver o que 
tiña an'fes a illa de San Simón 

ue de tanta ameixa non daba 
medrado ... que si cumplisen as 
zonas? están afeitos ao furti
vismo, sempre ª"eglaron todo 
con cartas porque son capita
listas... que quede soio o arte 
da vara porque podemos ma
riscar a 30 brazas, din os de 
Arousa, na 11/a vivimos soio do 
mar e os de Cambados incluso 
van trBs .de nós pre esquilmar 

mentras que os barcos do res
to da R la adícanse a outras es
pecies>). 

OS SINDICATOS 

Dous sindicatos ir.lterveñen 
e presentan alternativas ao 
confüto. As Comisións Ma
riñeiras, CC. MM. opinan que 
debe irse a unha ordenación 
marisqueira e pesqueira en to
das as Rías e nise ámeto estu
dar si o «Can» fai daño ou mom 
eisí coma outras artes prohibi
das -boliche., rapeta, bou cjje 

vara ... - pra buscar o óptiliTlo 
da produción facendo inventa
rio dos rect:Jrsos e racionali
zando o volumen de estrac
ci6n$. «Mentras isto non se 
fa.ga decimos que o Can é ile
gal e que non pode trabal/ar 
iRda que o Estado deba apoíar 
económicamente aos armado-
1r.es pra paliar en part.e -a súa si-
1ttJJación, por exemp/o 00"1 axliJ
dfiS á Seguridade Social». 

¿E os asalariados? porgue a 
Admin·istracióm non inC!luie 
sw'bsidios de paro r.io m:ar. 
¿ H a be ría q u e e·s i x h 11 os ? 
CC.MM. entende que non, que 
vaian a outras artes... e que· 
neste momentCi.> .sóio trab.alle a 
vara. 

Pola súa banda o Srmdicato 
Galego dos TrabaUadores .<!fo 
Mar, SGTIVI, cornsidera ~we 

Tito Ucha: «fumos de boa ife ... » 

mentras non se racionalice .o 
sector deben trabatlar as dúas 
artes, inclusive porque os es
tudios non podarán pasar de 
teóricos si o Can deixa de ir ao 
mar e non pode comprobarse 
nada. O SG'íM ·propuxe as se
guintes condicións: asignar 
zonas pra o arrastre a partir 
dunha profundidade onde a 
vara non poida chegar, 'flxar 
cantidades - aupos de -captu
ra- por embarcación e nume
r.o de tripulantes dacordo coas 
decisións de todos os mariñel
ros -vara -e rastro-, legaHza
ción do -arrastre de forma es
perimental reglamentando o 
seu uso -dentes, maHas, ple
tina ... - , supresión da venda a 
flote e intermedlar1os que se
rán sustituidos por comisi6ns 
de venda e postos de control 
en toda a Ría, re'3peto ás zo
nas delimitadas con fortes 
sancións en caso de infracción 
eisr como vbcilancia e control 
efectivo e del.imitación de ve
das polos propios mariñeiros. 

Plan Marisqueiro, consideran 
que «é evidente que arranca (o 
Can) todo o que atopa e pro
voca grandes suecos, pero 
debe terse presente que ao r,e
mover o fondo elimina materia 
orgámioa e facilita a incorpora
ción do osíxeno, facendo máis 
mol e máis limpo, máis apto 
pra a incorpor-ación de críaS}>, 
engadindo que «pra a captura 
d.a nava'/la parece ser a arte 
máis axeitaJia e que en deter
.mir:radas prof.umdidades non 
rpoderJ ser utJ/;zados es «ras
tr:os legáis» (vara~.)) 

O MEXJLO 
E INCOMPATIBLE 

En opinión do x-erente .de 
Bio Mar, S.L. Xosé Currás 
González, home que se .consi
dera antes de nada investi,ga
dor e mantén un Jab.oratort.o 
propio r:ta ría de Aldár:t, nestes 
anos tod.o foi esqu·nrrnar sim 
41.1ue se deixa.r-am, por exemp1o, 
oertas zonas de veda total pr:a 
reprodutor.es - unha · ameixa 
tarda de 4 a ·5 ancrs em ·ser 
adulta e as vedas son de 0 
meses-. «A arbítrariedade é o 
que acaba con todo e todos 

. sot:n(i)S cu(pable.s, slng.ular
roente a A1Ji.mímíS"llración, o/aro· 
q.ue líl.ai ·lí1íJ.e1í1DS arrmeixs como 
1hai men..@s sardifra i 'E!Stáse 
oca'áarrrffo coa m.edJJJ.za....~ peno 
alguém engaña aos ,f!la var..a 
camio se culp-a a@ Oan "1es'tiJ 
sítl!J.aoión e por iso é necesario 
decir .ben alto ti¡l!Je no lí1!1Br pre
semtáronse comdici6ns clima
·tdló~lcas moi especjáis a p.a
sado ano, con fertes tempora
les q1:1e removeron a ma~eria 
orgánica acumulada durante 5 
@JJ 6 _:_1/emhrem(J}s ~1í1í1él1 . CJS 

· lmoemrii@s q.ue /ít(f)JJÓO 8íl Gati
oia raí dous ·vrans: as címzas 
van {!Jarar a@ .mar :e pr:ev.ocari, 
p.dlm at-lie gnad(f) de rtpJ:s'ioídade 'fiJ 

so-sa, fifilla de QSiXf!mD--. A 1ste 
feíto com,pr.e .engaílir lfi>J.!J,tra ·air
ounsiamc1a a@mo a msr:ea rm
xa, un :ft0plavton fPPDJflfllfltf!JrdR 
tfJxina!¡, ({i/t:Je matfi>J!I tordo ~m 

oít:o dlas =por qui! i!í10fí'I se es
plíca es.to en públic,o.? 

O .marisqueo libre, .taoto 
con vara como con rastro, es
termina ·porque ¡1S1 mon .no.s 
ocupamos de plamar ,comfFJ 
imos topar flllosl Houbo tales 
ametrra,oións ~11€ÍIT.linis1'r8tívas 

'1:¡ue ·v..er.emos cando ·se p:olda 
:pedir re.sp.onsa'bilid:ard.es .,§ 

D.X.P., lnve.s#gacións Ciemtlfí
.cas, t{)JJ8.a®9ra.ffa: celes tdsrom . 
fJ prlmeirr(f) rgo(pe coa rm1sific8-
aión dio mex-ilón p€H'..q1.1e. é ir:J
,cDmpstible com todo típo 1ds 
molJJS.cos, onde (fJStá .il non 
11ive cnir:rgLién rda s(Ja lamilia, e 
precisamente -sobre rdo ban.oo · 
natural máis rico do estreito 
de R ande hai máis d~ 200 ba
teas que comen todo o deso
ve, ¡pDrque o mexilón ·bebe 8 li
tros de saga p,or h@r:s, flltr.ao 
tod(f), iJJ cultivase enrlha dos 
máis importantes bancos das 
rlas, ¿ ónde están os responsa
bles? · 

ESPULSADOS .... 
DE BOA FE 

, .. ~_ can o aos ~~!q_r~e. _ d _'_ . ! Arrastreiros de Cesan et! 
\ 

Paz Ri°oboo: 
«téñame moito coidado ... J> 

están asilados no porto de 
Cangas. Foron am9nazados e 
espulsados da súa vila, das 
súas casas, Houbo corte de 
viñas e din que amenazas a 
tendeiros pra non venderlles 
comida Oír.nos que un home 
Ugado ás CC.MM. tiña algo 
.qu,e ver nisto e .talamos con él. 

«Despói.s -dunha asarnbl.ea 
pela noite, o Patrón maíar de 
Cesantes propuxo ir á e.asa do 
Macona, ,l!Jn compaiieiro do 
arrastre que la/ara en no.me de 
Cesat:Jtes ounha-reunión de Vi
laxoán, pra aclarar, contra o 
que saira .na prensa, .qu.e o 
Patrón maior non estiv.er:a .alf. 
Non abríu a .porta abucheóu
se, eu iba entre a xente se
guindo ao Patrón Maior e_ diri
.xímonos a outra casa pra repe
tir a operación. Safunos a mu-
1Jer do arrastreiro, discutluse 
pero sin incidentes. Ao 1rmo
nos, no medio de gran tensíón, 
escoitamos .os berros dunña 
v..eciña, dimos .volta e topamos 
.cos .do can de 1orqu]!la .e co7te
./o. Houbo JJ.dlpes, p.or ambos 
bandos e non pasóu nada 
mái.s» 

A C·onv,ersa -Roberto 
U<:ha representa ás CC. MM. 
.na reunión do '2'3 no Hostal 

o teniente de pesca df xorws 
que r:'hamaram de Cesantes e 
que viñan hacia acó, por eso 
dixemos de sair, topámolos 
.polo ..camiño, a xente estaba 
qf!J.eimada e D acorrdo loise ao 
cara/lo. :As posturas son 'ªª 
xente, non é que CC.MM. bus
que o eatr.entamento ... 

ANEI AS 
DO CACIQUISMO 

E Paz Rioboo tamén estaba 
nas conversas .do Hosta·1, b.aixo 
unha .bóveda de comentarios 
que personifican nel o caci
queo nas Rías, .Fáláse dos be
nefi<iios que saca .oo rep_art0 
falóunos eisí: 
falanxe,. cobr.os por vJxilancia, 
co.mpr.as a flote a lilaixo preo-io 
e reventa en lonxa. O Sr. Paz 
falounos eisí: 

«Nós non podemos solucio
nar o problema, hai unha can
tídade de pueblo alborotado, 
como se ve ahf, porque non 
confla por eso nos . vixila e nos 
sigue a todas partes» .. 

No Obradoiro ouvíanse os 
berros de ¡ Fora can, fora canJ 

-Sí, sí, pero entendimos 
que os movilizaran as Cofra
dí.as inch1.1so tocando as ·cam
p~s. 

«Non, veñe.n voluntaria
mente porque -non teflen con
fianza e nós non podemos 
comprometernos en contra 
dos representadas, eles teñe/í1 
q.ue :supervisar as reunións das 
Cofradías e que decMan». 

- Pero eles dependen de 
vestede como comprador... -

«!Jéixeme de comprador, eu 
podía ser inclusive boticario, 
co.mo podía .ser presideate ou 
taberneiro., Estáu aq.uí como 
presidentede la Agrupación de 
mariscadores de la Ria de Vigo . 
para la explotación marisq.ue
ra. 

-Os var.eir:os ·están li~a
qos ... 

· «-4 xent.e da v,ara n.on está 
ligada ,a . min porque quen 
mBnda .son a:S maiorfas, eu son 
UTJ v.oto .. ~ 

Nesto, e .a urnha frase dun 
compañeiro, o Sr. Paz arreme-
te.: · 

de Santia90 co Director de «A min nen me hote sam- · 
Pesca- desenvólvese hrtte A hefílitos. Digo/le qJJe .no asunto 
ptaza do Obradoiro c'hea de da representación son un voto, 
va re iros repettnd.o ¡.Rora ,can, que fil miJnda' .san .a.s maiofJfBs». 
lora can 1 0 entr:evistado.súflña - ·E .COfT'!D voto .i.rtdiviqual 
que q diálo,gó e tran.c¡:¡ultldade ,¿~ué apfoa ,sobr:e o C~n? . 
ta.r.i necesar.1os..eralil impos1bles t<N(()ll. .P">tio .opinar :p~r.q.ue 
c.o.s .ánimos ,enfr.entado.s .i;,ero non· .sor; cjentllil:o ¿,pot: qu~ 

. que eles non . eran responsa- n.on .escrib,e? a -ver .. si me val 
bias da movlrización .senón as . mJJ.ter 'n.al!Jún prGb.Jerna, téña-

. Coffadfas que teman en'frentar . . me .moite coldado ¿eh? -(¡) 

.a Sindi.cato.s dermoerático.s pra tonltlo vai su'blndo.:__ desp/Jis 
potencla.rse, ,x.unto :cos nos periódicos lese outi:a ·co.u
Patróns nialores, cara as sindi- sa. 

. cáis. Salíu o cáso de Paz que, ~lguém mats as ~fr:amf:as 
afectivamentey ~a slfla ~iA'i6rrt~ 1rrtervén cin -señor 'de 1ca-etHe rde 
non é Jl> home .qu.e .necesita terciopelo: «eso, para quepase 
C1lll\Jl0 prasi:def:tte '8 ~rupad,ión como ren el iar-f!J, BQÓe, ya que 
de MariscadatteS poF.gue mmo habla tan bien el galleg€J, a ver 
comprador esp1ota aos 1raba- · lo qt.ie 'f!JOOB ..... ,J>. 

ffadal'ies da .vara. Referente a SÓio ·llet? . ~errtd~~. ~ · 
ter . impedido .o aco~do entre natm~nte, ' .·Pra .-:tr~nqÜi1iz~i9s · ... 
vareiros e arrrastreiro_s,_ fhat un que non ·-Vit'la\ mal qu~ as pro~. 
mes na Comand8f1~iB de V,i.g0, pias roGfradlas.~as~~· hal.etfn{ . -
afirmaciórl ir.eooltiaa en 8ueu, informando -.Xa "que' nen se"" -~ 
actáróu: i<'estivenw.s de ·bsa fe ffan·::. ~st~uJ.amas · iodos ·mo( 

. na reunión. Ao -chi:garnws .fllji , agr~!QJqo.~:-:=:·.~}' :~,~-!~ ·;< . t:·-J' .. :st .. ~>:·1 
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RACIORAL 
A Autopista, 
con cara de 

En agosto de 1973 a em
presa responsable da constru
ción da Autopista del Atlánti
co recibíu a concesión pra fa-

• un negocio 
• • serv1c10 

cer a devandita obra. Irnos 
ver, sóio por riba, cál era a si
tuación das carreteiras gafe
gas no ano 1973: 

1.-LONXITUDE DA REDE DE CARRETEi RAS (1973) · 

Zona Rede do % Rede % Total % 
Estado Provincial 

Km. Km. 

Galicia ........ 6.48,4 48,2 6.725,4 51,8 12.973,8 10ü 
Estado Español . . 78.7~9,7 55,4 63.336,4 44,6 142.136, 1 100 

2.-CAARETEIRAS DO ESTADO GALICIA-ESTADO ESPAi\JOL 

Zona Total Pavimento Aglomerado Trata mento Macadam 
Rlxido asfáltico . superficial 

Galicia . . . .. . . . 6.248,4 118,5 258,8 4.569,7 1.301,4 

Estado Español . 78.799,7 952,4 8.254,6 60.656,1 8.936,6 

3.-CARRETEIRAS PROVINCIAIS E CAMIÑOS VECINAIS, EN 
ZONAS NON URBANAS, ASEGUN CLASE DE 

PAVIMENTO EN KM. (ANO 1973 

Zona Total Trata mento Outros firmes Macadam 
superficial superficiáis 

Galicia .. . ..... 6.725,4 3.512,7 56,2 3.156,5 

Estado Español . 63.336,4 40.425, 1 2.324,4 20.586,9 

4.- CARRETEIRAS DO ESTADO. 
EVOLUCION GALICIA-ESTADO ESPAÑOL 

EN % (ANOS 1964-197.3) 

Tipo de pavimento Galicia Estado Español 

1964 1973 1964 1973 

·Rrxido . .. .. . . . .... . . ... .... 2,7 1,9 0,8 1,2 
Aglomerado a~fáltico .. . ' .. . . 6,3 4,1 1,9 10,5 
Tratamento superficial . . ..... 39, 1 73, 1 50,5 77,0 
Macadam ............ . . . ... 51,9 20,9 46,7 11,3 

Total . . .. ... .. ..... . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 

A pesares de que nos tra
mos xa esplanados os prir:ici
páis danos están feitos (des
trozo nas comunicacións, fon
tes, regos, etc.), a posibilidade 
de reconversión da esplana
ción noutro tipo de rede viaria 
que non sexa unha Autopista 
é indudable. 

As autop4stas teñen certo 
tipo de características entre as 
que irnos resaltar as seguin
tes: Non ter acceso a elas as 
propiedades estremeiras; non 
cruzalos ao mesmo nivel nin
gún outro paso ou servidume; 
e, por fin, as zonas de dominio 
(8 m.), servidume (25 m.) e 
afección ( 100 m.). Estas ca-
racterf sticas fan das autopis
tas un tipo de rede viaria es
pecialmente esmagante do 
sistema de vida, sobre todo no 
agro galega que se asenta na 
pequena propiedade e na gran 
dispersión da poboación. 

As pretendidas ventaxas 
que, según os interesados, 
traguería pra Galicia a cons
trución da autopista, máis ben 
parecen ventaxas pra a em
presa concesionaria que, entre 
outras_ causas consigue redu
cións na esixencia do capital 
social fundacional, compesa
ción por parte do Estado das 
perdas por devaluación da 
moneda, aval estata·I pra obter 
cretas no estranxeiro, benefi
cios mínimos asegurados ofi
cialmente, disfrute de redu
cións nos impostas e tasas 
aduaneiras e posibilidade de 
aplicar a espropiación forzosa 
con procedimiento de ur
xencia. De todo o anterior, sin 
duda o máis importante son 
tanto os avales como os bene
ficios asegurados polo Estado, 
debido aos grandes recursos 
financleiros manexados e aos 
precios da maquinaria de 
obras públicas necesaria pra a 
obra, podando deducirse que 
o verdadeiro negocio da auto-

Dacordo cos presentes ca- pode poñerse .en dúbida1 con pista . é construfla, máis ca es-
dras de datos, tfranse tres tranquilidade, a perentoria ne- plotala posteriormente. 
consecuencias fundamentáis: cesidade dunha inversión de Non deixa de ser curioso 
En Galicia predominan a~ ca- perta de 60.000 m.illóns de que a Autopista do Atlántico 

· rretelras da rede Provincial so- pesetas pra construir 208 sexa a .única que tenta cons...: 
bre as do Estado; a rede de kilómetros de autopista entr~ trufrse sin ningunha carreteira 
carretairas con firme de Ma- o Ferro! e Tui. ·alternativa ·gratuita e e.n -bon 

. cad~m é_ en Gallcia case a ~ Non s~ nega a nec~sidade estado, que se .eternice a solu-
bla ca ·no resto do Estado; a dunha mi.llora inmediata · das ·dónde problemas tán graves. 
gran de·nsidade de éarreteiras, actuáis comunicacións·entre o e ·imprescindibies coma ó funil 
tanto er¡ lomdtude por kHóme- Ferro! e Tui, peri;> entre · todas de Redondel a, Herves e 
tro cadr·ado ·cónia por 1.000 . as solucións proposta·s ~ Rá- ·· · Mes6n ·do Vento, etc., que se 
habitantes. AbOnda con facer dia: autovfa, ele~trificación do bombardee_. á opinión pública 
unhas' slmptes dlyislóns pra . ferrocarril, solucións rrii.stas,. con. informes. tendenciosos 
ver q~e a densidade de carre- · etc.- deperfa estudiarse cál (algúns, ·e ben interesados, · 
taras galegás é ·moi superior á delas era a máis axeitada . agac.hados babeó o O.N·.1.) e 
media dO Estado _:_case a do- pra Galicia. Decir qué actual- despistantes, sempre a favor 
bla- pero a calldade das mente a Autopista é lrreversi- · da autopista. E unha especie 

. mesmas é m·oi inferior. · ble é só unha verdade parcial: de chántaxe aos sufridos con"' 
Pra agravar esto . aínda . dos 208 ktlómetros de trazado dufores que terte"n que ir .con 

máls, · asegún datos· do ano está paralizado o trnm~ de 1 ~ . frecuencia de Coruña a -Vigo. 
19=70, -·máis dó noventa por kilómetros de Ponteveqra ·su_r- Unha viaxe que deberfa levar 
cento -das carreteras gategas. Aande (afnda que práctica-· · 2·-3 horas ·(compárese co re-
tif\an anchuras menores de 6 mente espianado): os tramo$ corrido Vigo-Ourense) leva de 
metros, mentras o . conxunto Fene-Gufsamo · (2413 km.-), ·4 a -5, sempre que non. coinc~ 
~ correspondJase- cun Santlago-Pontevedra .(61 km.L. da co Apóstolo, Pascua de 
dez PQf cento,. ou sexa, motta· · e-- Rande-Tui . (25 km.) .alnda , · Padrón, Coca .en Redondela ... 
denskt8de de earreteras, en - non.empezaron,.e nos73 .kiló- . Afeitos como estamos ás «ur-· . 

· - matas- condk:fóns tanto de ff.r- ·· metr:os -- r~tantes ... tra~H~s~ - .... xencias» dos accesos .a Ma- · 
mes coma de anchos. · ·- -. . con,· c;tific~ttades· - ~bido . ás .- .drld, Bar:celona, etc·.-¿per qué . 

•• '"> Ao chegar a ' este punto ·· e continuas,. parallzacións .. das non rhai·. -tmcensia eri habilitar ... 
. - tendo en conta o asemamento obras ~010s . prop+etar.ios.atec- .. as· comunieacións .. cte f:erro4 a i 

dlspe.fso da pOboaci()n_ galega tadp~. . ·Vigo?- ,. 

A NOSA TEllll.A / 5 

crónica política 
Namentras unha clase social importante no noso 

país, no que 600.000 traballadores do agro son, na súa 
maioría, pequenos propietarios, encaraba a política coma 
unha cuestión diaria ligada a dar resposta práctica a un 
imposto estatal abusivo, a Asamblea de Parlamentarios, 
que se reúne de cando en vez no Pazo de Raxó de Santia
go, redactaba un testo no que, coidadosamente, evitóuse 
definir a Galicia como nación. 

Declarando a vontade de «enlazar con los esfuerzos 
del pasado», ou pra ser máis concretos e por boca do seu 
presidente señor Rosón, «dar realidade aos esforzos que 
dende os Precursores, pasando polas lrmandades da Fala 
e por toda a· tradición afirmadora dos dereltos de Gali
cia ... » se algo, precisamente, non ten en canta o testo da 
Asamblea de Parlamentarios é o esprito das lrmandades, 
o movemento nacionalista da preguerra, á propia Socieda
de das Naclóns que na cidade de Berna, e no 1933, decla
raba a Galicia coma unha nación, ao legado político de na
cionalistas coma Daniel Castelao e Alexandre Bóveda ou, 
inclusive, á 111 Internacional que falóu do naso país como 
nación oprimida. Atreveríamonos a decir que os Parla
mentarios desouviron tamén, con este discutido esquen
cemento, as ensinanzas dunhas clases populares que ao 
través de longas e diferentes fases históricas conseguiron 
que Galicia non perdese a nivéis fundamentáis a súa iden
tidade. 
MANIFEST ACION DE GALA 

Ao pouco tempo de ser aprobado o testo preautonó-
mico, gran número de formacións políticas e sindicáis es
pañolas con delegacións en Galicia e algunha forza gale
ga, reunfanse no hotel «Bahía» pra acordar o apoio a dito 
testo e accións públicas de popularización do mesmo. 
Dende o partido gubernamental UCD - que tamén pro
move pra o mesmo dfa rnanifestacións preautonómicas en 
Aragón e Andalucía- a maniobra atrae dende a 
dereita-dereita á esquerda, se esceptuamos a negativa 
das forzas nacionalistas populares que integran o BN-PG. 

Con posterioridade na Coruña e Lugo, co apoio das 
alcaldías - a de Vigo, por certo, sacóu un bando en gale
ga- e profusión de propaganda (coches, pendóns de ga
la, invitacións no fútbol. .. ) organfzanse manifestacións pra 
o mesmo dfa, por un ha «preautonomf a» que hai pouco 
Madrid ven de recortar na xuntanza entre a Comisión Ne
gociadora que compoñen 6 representantes do partido do 
Goberno e ún pra PSOE, AP e Candidatura Democrática. 
Efeutivamente, os papeles presMtados tiveron como res
posta un proiecto que non fan púbHco, ao mellar porque 
anula as referencias ao noso idioma, á nosa bandeira e 
que terá valí a de decreto-lei. 

_Desde xéito, o domingo 4 haberá unha manifesta
ción que, polo menos na súa forma, vainas fac~r lembrar 
as convocatorias franquistas de afirmación -o propio Po
der organiza actos de apoio ao propio Poder- na que nin 
se sabe quén é ún ou ningún, pra apoiar un proceso medi
do dende enriba, que nin siquera ten a homildade de con
siderarse ambiguo. · 

ILEGALIDADE 
Que a Asamblea de Parlamentarios tome postura 

sobre o feíto de que o Estado espa'1ol non teña reconoddo 
legalm_ente a dúas forzas polfticas galegas, a AN-PG e 
m.ál~ . a UPG, fol solicitaqo por esta ~erradeira en base a 
. q~e. s_egún un .escrito dlrixido á Asamblea, o. princlpat· Im-
pedimento que atránca a súa legalización é a defensa co
herente da soberanfa de Gallcia. Varios mitin$, en Galleta 
e Euskadi; xunto co partido abertzale EIA, esixlndo a lega
lización, opoflendo a súa atternativa poM'tlca das Bases 
Constitucionáis frente ao proplecto preautonómlco e criti
cando o Pacto da Moncloa, completan unha campafla 
pola mesma xunto coa recollida de firmas pra unha carta 
no mesmo sentido que .xa foi suscrita por varios parlamen
tarios . 
-IMPOSTO DESAUTORIZADO 

. A negativa dos labregos galegas en aceptar a Cuota 
Empresarial da SSA, movilizándose en cada parroquia pra 
con~eguir que unha gran malorfa materializase o bc¿icot, 
foi entendida como xusta por algúns Axuntamentos gate
gos, sin que outros organismos fixesen -mención dun felto 
que durante máis de dous meses formóu parte dun con
tenciosa entre o Estado Españole unha-clase social do 
noso país. No remate, da campa~a contra a Cuota, ao re
dor de 20.000 labregos xuntábanse no Pabellón dos De
portes de -.Lugo pra -facer balance do movemento slndlcat 
no - agr:~ galego . e. pra_. decir que o testo · preautonómlco 
tampouco é xusto e, pra eles, non está autorizado. 



NEGREIRA 

Feiraco quere facer 
un matadeiro 

PAULO 

Por 245 votos a favor e 3 
en contra aprobóuse o proiec
to de construción dun mata
deiro xeral frigorífico, nunha 
Asamblea Xeral Estraordinaria 
de Felraco, que se celebróu o 
pasado día 29 de outono nun-

O BARCO: A RE IDENCIA 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

F. DELGADO 

Unha nova residencia da Segu
rldade Social, foi feita e rematada, 
fal xa un ano e non se pon en ca
mlño. Valdeorras está a máis de 
cen kÍlómetros da capital, polo 
que esta institución ven encher 
unha necesldade, posta mol en 
claro por tristes acontecementos 
recentes na nosa blsbarra. 

Un numeroso grupo de asocia
clóns politlca e sindicáis, flxeron 
un chama mento pra facer un ha 
públlca manifestación pedlndo 
que a residenciél se puxera en 
marcha e levóuse a cabo o derra
deiro vlntenove, asegún algúns 
xom61s con tres mil persoas e 
as gún outras con un millelro. O 
fleto no seu d enrolo e tlvo ben 
organizado. Bomfüa a: «A allde 
é un dor lto e non un prevll xlm>, 
«Sanid1 de Popular», «Médicos sí, 
caciquos n n», «Non rnél mortos 

or falla e asistencia». 
Coldamos que a manifestación 

non tlvo rnáls éslto debido a al
gunhas causas. Unha delas é que 
fol promovida polas esquerdas. 
A.P. publlcóu unha nota na que en 
carta mar aira queixábase de que 
ninguén se dirlxf u a ela, e decindo 
que apoiaba a petición suxerindo 
que habfa outros xeitos de recla
mación máis efeutivos. 

Outra xente do val non se su
móu porque pansa que o que 
principio parece ser unha solu
ción pode ser un perxuicio moi 
importante. Xa por dúas vagadas 
saíu o concurso pra provisión dos 
especialis~as e istes non saf ron. 
Non ven. Entón contrataráse en 
carta maneira a quen veña, e can
do selpan algo lránse á capital. 
Pode acontecer que un día morra 
algunha persoa, ou por falla de 
esperiencia do especialista ou 
porque hai que morrer, e antón le
vará as culpas o centro. 

Outro motivo e que tamén non· 
hai que escomenzar as causas 
polo tallado -queixábasenos un 
médico titular do val- «unha re
sidencia de dous centos millós de 
pesetas e as vilas da bisbarra non 
teñen un servkio de urxencla e ás 
vagadas nin siquera un médico. 
Está mol mal planificado e admi
n1stramos os cartos dos traballa
dores». 

Sabemos pola nosa banda que 
lste problema conocf ase denantes 
de escomenzar a obra. Sabemos 

·que nas derradeiras eleucións pra 
diputados provincláis, dfxoselle a 
un candidato proposto que con
viña seguka D. Xulio Gurriarán Al
calde da vila, XP que el <da facer 
unha clf nica e que el comprome
térase a recadar os médicos nece
sarios». 

ha das naves de que a Coope
rativa dispón na Pontemacei
ra. Se damos creta ás verbas 
do Presidente, D. Xesús Gar
cía Calvo, quen dixo que a Fo
rraxeira anda perto dos 7 .000 
socios, podemos facernos 
unha idea da escasa represen
tatlvidade desta Asamblea Xe
ral e da dubidosa validez dos 
acordos alf tomados. O mata
deirn supoñería pra a zona a 
creación de 56 postes de tra
ballo, dos que 3 serían pastos 
directivos, 2 técnicos, 7 admi
nistrativos e 44 obrelros. Fei
raco acolleráse aos beneficios 
da Gran Area de Espansión In
dustrial de Galicla, o qu& lle 
supón 8.775.640 ptas., ase
gún acordo xa tomado polo 
Consello de Ministros o día 22 
de Santiago. 

Dlante dista situación puxé
monos en contacto con mem
bros das CC.LL., que nos ma
nifestaron non estar en abso
luto dacordo co xeito de levar 
este asunto pota directiva de 
Feiraco, endebén non tiveron a 
posibilidade de levar unha pro
posta concreta a esta Asam
blea Xeral dada a precariedade 
de tempo e de información so
bre dita prolecto. 

En principio néganlfe ao 
seriar García Calvo e á directi
va de Feiraco a representativi
dade dos gandeiros da zona, e 
moíto menos da provincia, 
polo que unha esixancla bási
ca pra apoiar lste proiecto se
ría que estivese totalmente 
desvencellado dos órganos di
rectivos de Feiraco (que hoxe 
non son representativos da 
clase labrega e nalgúns ca
sos teñen intereses contrapos
tos), e que a condición «sine 
qua non» pra ser socio do ma
tadeiro fose ser gandeiro, e 
non ser socio de Felraco, 
coma se di no acordo adopta
do na Asamblea Xeral. 

Ademáis critican o xeito de 
elaboración de proiecto no 
que os socios de Feiraco e 
gandeiros da zona non tivéron 
participación ningunha, cando 
unha proposta dista trascen
dencia deberf a ser discutida 
ampliamente en todas as pa
rroquias, coa asesoría técnica 
precisa e onde se deixaran ben 
ctaros unha serie de puntos 
coma a situación actual dos 
matadeiros en Galicia, a reper
cusión económica que un 
proiecto deste tipo tería entre 
a ctase labrega da comarca e 
os intereses que deste xeito 
defenderían. · 

Ao obrar diste xelto, sin 
consultar aos gandeiros e. sin 
dar a información precisa .e o 
necesario espacio de tefñpo 
pra a discusión, o que se está a 
facer é crear unha fantasma 
máis coma Feirave e Feiraiato, 
que ta mén fomn creados e 
posteriormente tragados po~a 
empresa-na! Felraco. 

Ourense 

• e-nos . n ese 
t • mes res s1 

Pra remesar aos parlamenta
rios galegas, centrales sindica
les e Ministerio de Educación 
e Cencia, a asamblea do profe
sorado estatal de E.X.B. de 
Ourense, elaboróu un amplio 
«dossier» sobar das urxenclas 
do ensino estatal na provincia 
e vías de solución inmediatas. 

En primelro termo os mes- mén as deficiencias son nota
tres sinalan os niveles educati- bles. Somentes asisten na pra
vos nos que a provincia é es- vincia seis mestres de Educa
pecial ou totalmente deficita- ción Ffsica, nun total de 53 co
rla, e que se retiren a Educa- lexios estatales de E.X.B. con 
ción Permanente de adultos, máis de oito unidades. Ade
preescolar, educación física e máis do incremento diste pro
educación especial, rexlstran- - fesoradO', apúntase a posibili
do, ao mesmo tempo, a necesi- dada de adicar un mestre nes
dade de reducir a un máslmo ta materia pra dous ou máis 
de trinta os alumnos por aula e centros incluidos n1mha deter
reclamar un profesor máis en minada zona. 
cada centro por cada oito uni- Dez son os mestres desti-
dades. nadas a EducaciÓfl Permanen-

NIVELES EDUCATIVOS 
DEFICITARIOS 

No análisis que fai o «dos
sier» sabor de cada un dos ni
veles, pra amosar a súa reali
dade deficitaria, inclúense os 
seguintes aspectos: 

O preescolar (de 4 a 6 
anos) somentes esiste nas vi
las e na capital, slnificando 
unha clara discriminación do 
mundo rural con respecto ao 
urbano ou semiurbano. Rexei-

te de Adultos, qüe somantas 
traballan na capital pra Impar
tir ensino de Graduado Esco
lar, discriminándose novamen
te niste nivel ·ás vilas e pobos, 
nunha provincia .que continua 
tendo un dos máis baixos ni
veles culturales de todo o Es
tado español. Relativo á Edu
cación Especia!, inda que de
rradeiramente foron creadas 
varias unidades nas concen
tracións escolares, o número 
das esistentes resulta cativo, 
dadas as características so-

tan os argumentos que se es- cioeconómicas e culturales da 
grimen . pra non establecer provincia de Ourense. 
este -nivel no campo e que se A reclamación que a Asam
refiren ao cativo número de blea de mestres do Ensino Es
a~umnos, indicando que en ta-tal de E.X.B. de Ourense fai 
moitos núcleos rurales sobre- pra acadar un másimo de trln
pasan de doce os posibles ta alumnos J:>Or aula, responde 
preescolares e, de calquer xei- a unha superior calidade do 
to, supón unha inxusticia dis- - ensino, xunto coa posible solu
tributiva ao non acadar as solu- ción que desta médlda xurda 
cións no caso de que non che- respecto 6 problema dos para
guen á ducia os rapaces pra os dos e desplazados. E a de un 
que habeda de impartirse este profesor máls por cada olto 
nivel do ensino, propoñendo unidades, polas actividas rea
medidas especiales en aten- les que esistsn en cada centro, 
ción ás características xeográ- especialmente concentración, 
ficas e de poboación da nosa comq son biblioteca, activida
provincia, qua resumen nas des estraescolares, comedor, 
seguintes: recuperación, etc. 

-Utilización dos locales 
das antergas escotas pra im- . VOLTA DOS 
partir preescolar e primeiro e DESPLAZADOS 
segundo oo E.X.8.; creación 
urxente deste nivel nos nú
cleos con máis de doce alum
nos; onde non se acade iste 
número, impartir tres horas de 
preescola;, reservando horas 
de tarde e noite pra educación 
de adultos, co que se cubriría 
a xomada normal ·dun mestre. 
Tamén apuntan a posibilidade 
de Instaurar equipos de profe
sores volantes pra distintos 
pobos ou zonas, simultanean
do con escala de nais pra ase
gurar as suplencias. Esta de
rradeira esperienda levóuse a 
cabo na comarca de Ce!anova · 
con escalentes resultados. 

En educación ff slca, perma
nente de adultos 1 especlal ta-

Atención especial adica o 
estudio ao problema dos des

- plazados; o anéHsis vai prece
dido dunhas consideracións 
nas que · sinala, entre outras, 
que en Ourense, -contra o 
que se afirma nas· atturas ad
ministrativas do MEC-- non 
sobran énsinantes, facéndose 
urxente unha profunda revi
sión da situación das concen-
tracións escolares. Como me-
didas urxentes esixen a volta · 
dos desplazados tora da pro
vincia, pra ocupar as plazas 
que se derivan das faltas enrf- · 
ba slnatadas e en tanto os trá
mites administrativos non 
dean ~ugar á creación deflnitl-

6 I AlfOSA TEBBA 

JAUCARO 

va das devanditas plazas. Pos
teriormente, apuntan, e me
diante concurso especial es
traordi narlo -contemplado 
no decreto núm. 1619/69, de 
24 de xulio de ~ 969- pode
rfan obter destino definitivo ei
quí. Outra medida, pra acadar · 
o mesmo propq~i.to, sería re
creación de plazas suprimidas 
e que siguen funcionando 
como habi1it~das. 

Pra ratificar a posibll!dade e 
necesidade desta reclamación, 
o «dossier» da Asamblea de 
mestres ourensáns de E.X.8. 
amosa un estudio estadístico, 
no que se resumen as necesi
dades educativas da provincia, 
rexistrando a faHa de 338 
mest-res .nas ojto zonas en que 
dividen a pr9vincla, e que se 
distribuien eisí: 52 mestrss fan 
falla no Carballiño: 19 en Ri
badavia; 47 en Celanova; 46 
en Verín e Viana do Bolo; 38 
eh Xinzo de Limla; 27 en 
Baños de Molgas e Castro 
Caldelas; 28 no Barco de Val
deorras e 81 en Ourense
capital. Por contra, os despla
zados fóra da provincia dan un 
volume de 169, sin contar os 
que o foron por supresión de 

· escola ot:1 destino forzoso. 

UNIDADES VALEIRAS 

As necesidades educativas 
por niveles especifícanas así: 
En preescolar precfsanse 92 
·unidades con 70 profesores; 

. 28 unidades e outros tantos 
mestres pra educación espe
cial; 63 mestres de Educación 
Física; 86 aplicando o criterio 
dun profesor máfs por cada 
oito unidades e 62 unidades 
que haberían de crearse pra 
Educación Permanente de 
Adultos. 

Prosigue o estudio sobar 
das necesidades educativas na 
provincia, de.sglosando as uni
dades concretas que se solici
tan pra as distintas zonas, ta
cando -unha comparanza entre 
os mestres precisos pra aca
dar unha axeitada resposta ás 
esixencias actuales 1 os mes
tres ·que destas mesmas zonas 
se ·atopan desplazados. Asl
mesmo, rematan cunha refe
rencia aos locales dispoñibles 
pra impartlf nos pobos o ensl
no do que declaran ser defici
taria a provincia, así como a 
boa vontade dos ·axuntamen
tos ~ue facilitarían aulas pra 
que se. levaran a cabo estes 
empregos. 
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C AL O CAL RO 
Do gale uismo e da lingoa 

Responsable da -c6tedra 
de galego da Universidade 
de Santiago e membro · da 
Real Academia Galega, Ri· 
cardo Carballo Calero deff
nese poUticamente como 
«galeguista . puro». Partici
póu, nos anos da -República, 
na prímeira redacción do Es
tatuto, m6is radical · ca a que 
logo serla ' plebiscitada. 
Membro do Partido Gale
guista, se~(alfe · pr.ohibido o 
exercicio do en$ino, activida- . 
de fundamental da súa vi
da. 

ter,- unha .certa importancia 
no desenrolo da cultura do 
Pafs; ¿é realmente acepta
b.le o seu funcionamento du
rante este tempo? 

Hai que distinguir dúas eta.:. 
pas na vida da Academia Ga
lega~ A Academia estivo a 
punto de ser aniquilada cando 
a Guerra se producf u. Entón, 
don Manuel Cas~s, u~ha figu
ra de dereitas que fora alcalde 
da Coruña e tiña prestixio 
como adeministrador, logróu 
salvar á Academia, natural
mente á costa dunha carta 
atonía na súa vida. Foi un pe-

o Partido Galeguista es- · · ríodo de sono invernal. Pasa
taba tendo bastante in-· dos os anos máis ásperos, a 
fluencia cando estal6u a Academia elixfu un presidente 
Guerra. Sin embargo, unha á morte de Casás, que foi Se
vez rematada ésta, non re- bastián Martfnez-Risco, e den
xurdlu, nin eiqul nin no esilio. de entón, se verifica un proce
¿ Ten isto unha espricaci6n so de recuperación, dentro das 
16xica? · · posibindades que unha Acade-

En realidade se consideróu, mia ten nos tempos presentes. 
po~as persoas que desem- Porque, ó cabo, se trata dun
peñaban un papel importante has institucións cuio funciona
na poHtica activa, que o Parti- mento ten que estar limitado a 
do Galeguista, que non era en determinadas orientacións, a. 
realidade nin un partido de es- determtnadas publicacións, a 
q~erdas nin un partido de de- determinadas conmemora
reitas, non tiña posibilldade de cións, xa que o trabal·lo en 
actuar con eficacia nas novas equipo se pode realizar con 
condicións e. se pensóu máis máis eficacia, en moitos as7" 
ben que iste partido debta ser pactos, dentro de outras insti
sustituído por unha forza de tucións. Entendo, pois, que a 
esquerda, de tipo socialista, e Academia, despóis daquela 
por unha forza orientada cara etapa en que efectivamente, 
a moderación de tipo socialis- toda a vida cultural estaba en 
ta, e por unha forza orientada suspenso, realizóu un labor útil 
cara a moderación de tipo, ci- que, naturalmente, ten que in
cáis, social cristiana, que po- tensificarse. 
derfan realizar un labor máis A Academia defende a 
eficaz nas circu·nstaricias so- cooficialidade da Ungoa ga
ciopoHticas creadas. lega. ¿Cooficialidade signifi-

Dende o 38 a hoxe pas6u ca normalización? · 
moito tempo en que Galicia Si a fórmula · propugnada 
e, xaora; a cultura galega, pola Academia ten sido a coo
que empezaba a recuperar-. ficialidade, ou simplemente se 
se, viuse sensiblemente ten solicitado que se recono
afectadu; ¿qué supuxo o zan os dereitos do pobo _gale
Franquismo pra a nosa cultu- go ao emprego legal do seu 
ra? idioma, é detalle que _queda 

E curiosísimo que foi preci- fóra do meu coñecimento, . xa 
samente durante o domin1o que eu nunca desempeñéi car
franquista cando a cultura ga- go algún dentro da Academia. 
lega cobróu unha puxanza que De tódolos xeitos. Penso que 
lle permití u erguerse da si tu a- compren un ha serie de medi
ción minorítaria na que se ato- das de .tipo máis social que le
paba antes. Dende logo, hou- gal pra conseguir que, unha 
bo un momento en que, coma vez equiparados os dous ldio
o río Guadiana, a cultura gale- mas dende o punto de vista 
ga permanecéu soterrada, per- estrictame.nte xurfdico, a supe
manecéu «underground», pero· rioridade social que o castelán 
precisamente a aspereza das ten adquirido no transcurso de 
circunstancias en que se de- va rios séculos, nqn manteña 6 
semolaba a vida galega da- galego en posición subálterna. 
queles tempos, polo. menos a De xeito que dunha ou dqutra 
vida galega auténtica, e a vida forma, hai que arbitrar medi
cultural como manifestación das pra potenciar o galego, 
disa autenticidade, fixo que to- senón a s(la loita dentro dunha· 
mara un pulo que nunca tivc a suposta «cooficialidade» sería 
cultura galega'. E é a época en . unha loita desigual encamiña- .· 
que . polo menos se reorgani- da ao fracaso. Hai que galegui
zan institucións que· van ser- zar a sociedade. Non abonda 
vir de base ó desenrolo, nunca con dispor . oficialmente a 
denantes producido, de moi- igualdade dos dous idiomas. 
tos aspectos da· nosa cultura. Por outra banda, sin perxuicio 

Nestes anos a Academia de que., o castelán, sexa cono
tivo, ou polo menos debla cido e respeitádo polos gale-

gos, parece lóxico aspirar a 
que o galega sexa algún día á 
língoa natural de todos os ga
legas. 

Tamén a Academia edi
t6u unhas normas ortogr6fi
cas, ¿Non é antes a normall
zaci6n que a normativiza· 
ci6n? · 

A normalización é, natural
.mente, un proceso moito máis 
dificultoso e por iso que histó
ricamente ternos comenzado 
pota normativización do idio
.ma. Normativización que, COt:l

tra do que cree moita xente, 
está fundamentalmente con
seguida, xa que as diferencias 
prácticas de tipo ortográfico 
ou morfolóxico que se dan en
tre os escritores son hoxe mi
nimas e nun futuro prósimo 
poden convertirse en inasis
tentes. Por outra parte, eu 
tampouco són partidario dun 
dogmatismo legal en materia 
idiomática, que nos impuxera 
a dltadura de calquer institu
ción ou de calquer persoa. Hai 
que concienciar · ao pobo res
peuto da necesidade de resol
ver certos problemas para evi
tar a anarquía idiomática. Pe
ro, en fin de contas, ha de ser 
o mesmo uso o que determine 
a nivelación definitiva. 

Vostede, creo que foi ao 
remate do 73, nun artigo fa
laba de que era un felto mol. 
importante o que m6is de 
dous mil labregos non tive
ran ningún incomenente en 
firmar unha carta en galego. 
Considerando que, en certa 
medida iste é un feito polfti
co, ¿c6mo intervén, neste e 
noutros casos, a lfngoa na 
poUtica? 

Naturalmente, é un feíto 
político e, ademáis, ternos 
asistido nestes derradeiros 
anos a un novo pranteamento 
da lfngoa como medio de ac
tuación pública. Ese feíto ó 
que vostede alude é realmente 
moi importante, pero dende 
entón ternos progresado de 
maneira estraordinaria. Teña 
en conta que -somente as per
soas que se · definían espresa
mente como galeguistas utili
zaban públicamente a nosa 
Hngoa antes da Guerra Civil, 
mentras que hoxe, cáseque to
dos os grupos políticos que 
actúan na nosa terra utilizan o 
idioma galego como instru
mento de propaganda, non so
mente pra propagar os ideáis 
que poidan considerarse her
dados do galeguismo clásico
tradicional, ~enón simplemen
te pra propugnar reivindica
cións de tipo social ou político 
que non afecten -directamente 
ó galeguism0.. Esto é conse
cuencia do longo esforzo reali
zado durante moitos anos por 
persoas que veñen vinculadas 
tradicionalmente ao ga eguismo 

(($i me tivera que definir políticamente, definir/ame 
como ga/eguista puro». 

e, se.ben é certo que son afnda 
máis ben as capas directoras 
as que utilizan o galega como 
instrumento de eficacia públi
ca, o certo é que por primeira 
vez está pasando do instru
mental ou home culto 6 home 
das camadas populares o sen
tido do uso da lf ngoa e mesmo 
a corrección da lf ngoa. Duran
te mottfsimo tempo houbo 
xente que se preocupaba do 
galega culto está · influfndo no 
taba o campesiño e o galega 
que talaba e escribfa o Intelec
tual non se comunicaban. 
Agora, por primeira vez, hai 
esa comunicación, por primei-

. ra vez, pra ser máis correcto, o 
galego culto está influindo no 
galega popular. 

UCD tamén utiliza o gale
go en gran parte da propa
gar.da pra Galicia. Supofte
mos que esiste unha raz6n 
propagandfstica de peso, 
dado que ningOn dos seus 
homes públicos é sospeitoso 
de galeguism.o ... 

Emprégano os dirixentes de 
Unión de Centro Democrático, 
emprégano os dirixentes do 
Partido Comunista de España, 
emprégano moitos grupos po-

. líticos que non son tradicional
mente galeguistas, que non 
teñen lf nea, que non teñen tra
dición galeguista. Eso signifi
ca, pura e simplemente, que o 
galeguismo ten trunfado nese 
aspeuto, que comprenden que 
non cabe hoxe formular nin
gunha reivindicación que, dal
gún xeito, se réfira a Galicia, 
sin empregar a súa língoa. lste 
é un dos feitos máis venturo
sos que podemos inscribir no 
haber do galeguismo tradicio
nal. Naturalmente, sería ab
surdo rexeitar isa colaboración 
P.Orque se trate de persoas 
dun galeguismo recente, ou . 
dun galeguismo que se pode 

poñer en duda. Si queremos 
que o galega se use, debemos 
recibir cos brazos abertos a 
quen qu~ira que sexa que o 
use, aínda que sexa pra refutar 
posicións que podamos considerar 
ortodosamente galeguistas. 

Outro trunfo serla, ent6n, 
o emprego do .salego na pu· 

· blicidade .•. 
Dacordo, e hai algúns in

tentos, algúns ensaios neste 
senso; agora ben, a publicida
de serfa a publicidade de in
dustrias, de casas comerciáis, 
e xa saben vostedes que a in
dustria e o comercio galegas 
en gran parte foron pastos en 
pé, na época .da conversión da 
economfa natural en econo
mfa industrial, por persoas que 
viñeron de fora de Galicia e 
que non foron asimilados, a di
ferencia do que ocurrfu neu
tros países. Naturalmente, hai 
que conseguir a asimilación 
dos maragatos, dos riojanos, 
dos cameranos, en cuias mans 
está gran parte do comercio. E 
podemos decir disto o que de
cramos antes: haJ que recibir 
coa millor cortesía os intentos 

-máis ou menos tímidos, os in
tentos máis ou menos decidi
dos que fagan estas persoas 
de orixen- non galego pra in
corporarse ao país en que viven. 

E pra rematar, sé se tivera 
que definir polf ticamente ..• 

Eu, políticamente, non con
sidero que teña nin vocación 
nin aptitudes. Si me tivera que 
definir políticamente, definiría
me como galeguista «puro», 
entendendo que as solucíóns 
dos problemas concretos de
berían ser as que o pobo de 
Galicia, libremente consulta
do, libremente decidira. 

Ant6 L. Galocha 
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PARO EN GALICIA 

Gran parte da poboación do 
naso país atópase hoxe amenaza
da polo paro, uns por non ter pos
tas de traballo e outros pala posi
ble redución de plantilla de moitas 
empresas. Pese a estaren emigra
dos uns 80.000 galegas, os pos
tas de traballo non aumentan e en 
todos os seutores danse cifras 
mol altas de parados, que prota
gonizan diversas manifestacións 
por iste feito. 

Esta semana foron os mestres 
e licenciados de Santiago, que 
realiLaron un encerro no Colexio 
de Doutores e Licenciados e unha 
sentada na plaza do Toural, na cal 
participaron unhas 600 persoas. 
Estas posturas foron adoptadas 
pra sensibllizar á opinión pública 
no seu problema, xa que o rematar 
os seus estudos atópanse nunha 
situación de total desvalemento ao 
non recoñecerlles o Ministerio de 
Traballo a entidade xurfdlca de tra
balladores n paro, carecendo por 
osto asunto da prestaclóns d se
guro do desemprego, s guridade 
social ... Tamén acusan é Adminis
tración de Intentar diluir esta situa
ción ao non facilitar os datos oficiáis 
que permitan o espallamento do 
problema. 

Logo destes actos de sensibili
zación de opinión pública, acorda
ron convocar unha asamblea de 
mestres e licenciados en paro de 
toda Galicia, e designar os repre
sentantes que levarán os plantea
mentos da asamblea a unha coor
dinadora estatal que se fará en 
Madrid. 

REAL ACADEMIAi 
NOVO 
PRESIDENTE 

García Sabell foi elexido por 
unanimidade e a proposta de Fil
guelra Valverde, Presidente da 
Real Academia o pasado domin
go, día 7. A presidencia encontrá
base vacante dende a marte do 
seu derradeiro titu lar, Sebastián 
Martínez Risco. Dende o ano 
1905, ano de fundación da Aca
demia, houbo 7 presidentes, sen
da García Sabell o número 8. Dei
ca hoxe, a Academia somente se 
adicóu á publicación duns poucos 
libros e a intentar unificar o idio
ma, pra o cal manifestóu a súa 
inoperancia. 

Gran número de Asociacións 
Culturáis pediran o nomeamento 
de Carbalio Calero, pro a proposta 
non foi admitida, xa que asegún os 
estatutos o Presidente debe resi
dir na Coruña. Ahora que xa pa
sóu a eleución, todos se lembran 
da necesidade de cambiar os es
tatutos polo desfasados que se 
encentran coa realidade de hoxe. 

8 ! ANOSA TERllA 

Asta no 

Menos barcos, máis paro 
A bisbarra do Ferrol está 

sufrindo neste momento unha 
grave crisis no seu máis im
portante sector económico: a 
construción naval. Seis em
presas teñen presentado o seu 
espediente de crisis, habendo 
aprosimadamente oito mil pa
rados na zona. Lóxicamente, a 
crisis afecta tamén ao sector 
servicios que vería a súa clien
tela mermada polo bache 
económico que atravesan 
moitos traballadores. 

E non é, sin duda, unha si
tuación localizada, dado que a 
construción naval é o máis 
importante sector industrial da 
economía galega, empregan
do directamente a uns 20 mil 
traballadores. 

A crisis empezóuse a mani
festar, mostrándose aberta
mente, na pasada primaveira, 
na que non houbo a revi~ión 
salarial estipulada no conve
nio. Mentras Bazán traballa 
únicamente en buques de 
guerra, ASTANO adfcase á 
construclón de mercantes, 
carecendo actualmente de pe
didos, en gran medida a causa 
da negativa dos Bancos a pro
porcionar cretas aos armado
res. 

Asegún o Comité de Empre
sa do Consel lo de Delegados 

dos traballadores de Astano, a 
crisis repercutiría primeiro nas 
compañías ausiliares, tradu
cíndose nos despidos masivos, 
reducíndose posteriormente a 
contribución da empresa ao 
fondo de Previsión e producf n
dose limitacións no comedor e 
máis no economato. 

TRABALLO INSEGURO 

Os traballadores da factoría 
veríanse máis directamente 
afectados coa anulación · das 
horas estras -que supoñían o 
1 5 por cento do salario real
e coa eliminación do ingreso 
de aprendices -que supoñía 
novas pastos de traballo- e a 
redución de esames de as
censo. Algún gremio vese na 
obriga, por falla de traballo, de 
cambear a súa actividade, pa
sando por exemplo traballado
res de montaxe ao servicio de 
fimpeza ou á decoración. 

As repercusións non somen
tes son económicas, senón ta
mén morales, dándose entre os 
traballadores unha tremenda in-· 
seguridade. 

A crisis tamén chega 6 sec-
tor servicios, mostrándose in
cluso en pequenos talleres 
onde esiste unha sensación de 
recesión, e aguzándose no 

En toda Galicia 
Manifestaci6ns e actos 
contra o Pacto da Moncloa 

Pé de foto cedido por Seruko Argia 

O Pacto da Moncloa, que 
recentemente foi firmado en 
Madrid entre o Goberno e os 
partidos con representación 
parlamentaria, apoiados polas . 
centrales sindicales CC.00. e 
UGT (esta última cun «si, pero 
non), non parece ser firmado 
polos traballadores galegas 
que asf o espresaron en diver
sas mesas redondas e mani
festacións nos últimos días. 

A primeira manifestación 
contra o «Pacto» celebróuse 
en Lugo o 29 de outono, sen
do convocada por todas as 
centrales sindicales a esceu
ción de CC.00. Escomenzóu 
na plaza da Milagrosa coa parti
cipación de varios centos de 
persoas, que foron aumentan
do ao longo do camlñ9 con
vertfndose en máls de mil, ao 

remate, no mítin celebrado na 
Plaza de España . . 

Outra manifestación tuvo 
lugar ó 19 de novembro en Vi
go, convocada pola lntersindi
cal Nacional Galega (ING) e 
apoiada por USO e pola CNT; 
na mesma participaron máis 
de cinco mil persoas. 

Por último o vernes 25 cele
bróuse outra manifestación 
contra o «Pacto» en Marfn coa 
asistencia de caseque mil per
soas. 
- En todas as manifestacións 

foi denunciado o Pacto sina
tando a súa repercusión nas 
clases traballadoras galegas 
dada a situación que sufre Ga
licla como reserva de man- d~ 
obra barata e de materias pri
mas. Pedf use tamén a legali
zación de todas as forzas polr
ti case a autodeterminación de 
Galicia. 

sector da eliminación cori ci
fras de baixa alarmantes nas 
ventas. Dous bares de comi
das, baixaron de 70 a 4 e de 
150 a 6 comidas diarias, res
petivamente. Algunhas carni
ceiras chegaron a esperimen
tar un descenso dun 20 por 
cento nas ventas. 

turas metálicas; e a reconver
sión da sección de reparacións 
dándolle unha autonomía 
económica, podendo empre
gar daquela -a mil traballado
res, frente aos 300 de agora. 
Por outra banda, e dadas as 
condicións técnicas, que supe
ran ás de calquer asteleiro do 

Pra todos iles, a crisis re- Estado, Astano podaría vender 
percute, pois, en forma de re- prototipos de buques e tecno
dución do gasto pór parte loxía, sendo necesario adaptar 
dos traballadores -pola dis- os ordenadores asistentes, de 
minución da súa capacidade másima apricación técnica e 
adquisitiva-, e as solucións administrativa, ao departa
máis apuntadas serían os ere- mento de produción. · 
tos estatales e financiación Precisamente foi o Consello 
pra a factoría, que lle permitan de Delegados quen convocóu 
a normalización da produción a manifestación do pasado día 
e aceptar pedidos -que co- 22, na que participarian de 
brará no momento da súa en- oito a dez mil persoas. A pro
trega-, asegurando ao mes- testa iba encabezada pola esi
mo tempo 0 pasto de trabal_lo. xencia da garantfa do posto do 

traballo e pota repulsa contra 

RECONVERTIR 
A PRODUCION 

Precisamente, asegurar o 
posta de traballo é a primeira 
e principal reivindicación do 
Consello de Delegados, que 
esprica que a reivindicación 
salarial sería niste intre utópi
ca, ·afirmando que o salario 
non chegaré nin ao estipulado 
no Pacto da Moncloa. 

Tamé11 nos informaba o 
Consello de Delegados da for
mación dunha «comisión de 
parados» logo dos. espedientes 
de crisis das Ausiliares, así 
coma da proposta que o de
vandito consello facfa ante a 
crisis. ·A proposta constaba de 
dous puntos fundamentéis: 

o paro e a emigración. · 
A Bazán foi o xermolo do 

que hoxe é a zona do Ferro!. 
No ano 1944 sería fundado 
ASTANO, convertfndose pou
co a pouco nun gran asteleiro, 
e atopando entre a década dos 
50.e dos 60 o seu gran despe
gue. Ao mesmo tempo, Bazán 
sufría unha grave crisis e vese 
abrigada a adica_r os obreiros á 
limpeza da factoría, ao amaño 
das vías interiores, etc., ou 
simplemente a recluflos en ba
rracóns en agarda de ser cha
mados pra algún trabalto. 

As compañfas Ausiliares, 
que traballan mediante con
tratas por obra, ser:virénlle a 
ASTANO coma colchón, reali
zando moito traballo nas épo
cas de pedidos e despedindo 

-Reconversión· do tipo de aos traballadores nos tempos 
. produción, sendo non sóio de críticos. Precisamente foi no 
buques senón tamén de plata- - vran pasado, e é vista da crisis, 
formas, e cando-os obreiros das Ausilia-

-Unha nova orientación e res. reivindicaron a incorpora
realización de sector~s da em- ci_ón . na ptan~illa. da factoría, 
presa con man de obra cuaHfi- $8n.4<>. logo ~ . Primel~ . '(fti
cada na 'maquinaria-, n~ fundi- mas nas que se cebaría a cri- . 
ci6n e na armación de . estru- sis. 
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A .construcción naval toca fondo 
Este colapso de demanda reviste unha importan

cia singular en GaHcia, polas caracterfsticas estruc
turáis do sector naval no noso país, polo tipo de di
námica que segufu nos derradeiros anos, pola im
portancia do sector dentro da industria galega e 
polo seu contesto económico global. 

Tradicionalmente, as nuctuacións que esperi
menta o sector solventáronse - en canto á súa re
percusión no emprego - mediante a institucionali
zación das. contratas (que <<flesibilizabam> as planti
llas) e o sistema das horas estr~ordinarias, sempre 
-discrecional pra as empresas. En canto a crisis era 
aguda, recurrfase ao espediente de «socializar as 
perdas»: primeiro foi Bazán, sacrificada aos pedidos 
militares, despóis Astano e Barreras ... todas elas 
empresas do JNt, hoxe, e que, nembargantes, non 
semella que actúen coordinadamente. 

Cunha miopta total seguíuse unha política de 
desenrolo do sector naval cara afora. Asf fomentóu
se a fabricación de grandes ~uques por conta das 
multinacionáls, empresas, por certo, dotadas dun 
alto «poder de negociación» frente aos asteleiros, e 
celebróuse o xigantismo das nosas factorías embar
cadas na produción de superpetroleiros. Pulóuse o 
desenrolo da pesca de gran attura -conxeladores, 
etc. - , desoíndo todas as recomendacións que os 
espartos fixeron en cant.o aos riscos que esta políti
ca involucraba. En fin, a Administración promovéu 
unha polftica de financiación de construción naval 
(Acción concertada, Creto Oficial, etc.) concorde 
con astes ouxetlvos. Pero había outra vía de desen
rolo do sector que pasaba pola creación dunha Ma
riña Mercante propia e pota potenciación da ·pesca 
de baixura. O déficit anual por concepto pe netes 
marítimos ronda a ctfra de 300 mfllóns de dfüares e, 
habida canta de que as nosas importacións esceden 
con moito ás esportacións, non semella moi discuti
ble que este déficit poderfa eliminarse con relativa 
facilidade caso de ·potenciar unha flota propia, por
que quen importa pode escollar lóxicamente o me
dio de transporte que desexa utilizar. Afnda hai máis, 
a polftlca arancelaria, sistemáticamente, d~scrlmi
nóu a produción de buques pra armadores de «na-· 
clonalldade» española, .ao non ·equiparar a efectos 
arancelarios a estes armadores cos estranxelros; 
namentras as Jmportaclóns pra a produción de bu
ques destinados é esportac'6n disfrutaban de fran
quicia aranceklrla, o mesmo tipo de buques, cando 
iban abastecer a produclón mac1onat», debfan op
tar entre satisfacer os correspondetítes dereitos 
arancelarios ou ben adquirir os seus mesmos inputs . 
a empresas espai'foles, que trebanan normaJmente 
a precios non competltfv-os a nivel mundial. É de re
señar que a industria auslltar da construción naval 
non está k>callzada en Gaticia, pok> que, en catque
ra caso, non se beneficia ningunha actlvldada ln
dustriat galega. O sector naval gaJego é un sector 
desarticulado en canto que sólo se dan eiquf as fa
ses finales do proceso da construción dos buques. 
En xeral, a parte do valor do produto flnal que 
procede de compras a outras empresas (o resto son 
salarios, amortiz.acións e beneficios) ten unha gran-

historias de esmagados 

A cafda na demanda de buques é, por unha 
banda, inseparable da crisis econ6mica mun
dial; a recesión no comercio mundial provoc6u 
unha baixa nos fletes que inmediatamente se 

· reflexa na demanda de novos buques. Esta rece
sión na demanda é tanto m6ls significativa can
to que contrasta agudamente co «boom» na 
construci6n de superpetroleiros que acompa.fta 

. ao peche do Canal de Suez, a partir de 1967. Por 
outra banda, o encarecemento da enerxfa trans
mftese aos medios de transporte e desalenta o 
seu uso. Este elemento tamén actúa no sector 
pesqueiro enfrentado, por riba, con agudos pro
bfemas de fondo: progresivo esgotamento dos 
caladeiros e redu~i6n das 6reas de pesca por 
aplicación das augas .xurisdlcion6is, por parte da 
maiorfa dos pafses-que contan cunha p'atafor
ma continental rica. 'E isto sucede nun sector xa 
carácterizado de por sf por fluctuaci6ns periódi
cas, derivadcs do feito de eJaborar un produto 
-o buque- que posee un elevado perrodo "ª 
xestaci6n (sistemóticamente prod{lcense desfa
ses entre oferta e demanda, dada a imposibili
dade de equilibrar ambas as dúas a corto pla
zo), e no que eslsten tradicionalmente, por 
raz6ns estructur6is, escesos sistem6ticos de ca
pacidade. 

de importancia nese sector e, probablemente, non 
están descamiñados os que afirman que, caso de 
non adquirirse sobrevaluados moitos destes sumi
nistros, a situación sería moito máis ala.nnant-e. Esta 
sobreevaluación parece atender, deixando a un 
lado o factor xa mencionado, a un sistema de inter
.mediación na polf ti ca de compra e venda de «chata
rra» non esento de corrupción~ Tampouco se arte
llóu a construción naval dunha manefra diversifíca
da, esto é, capaz de servir a diversos mesteres (re
paracións, utilización na modernización da flota de 
baixura, etc.). Pola contra, fixéronse inversións de
sorbitadas en infraestrutura pra unha demanda 
que non estaba consolidada e cuia amortización 
iba gravitar sobre os costes xerales en an0s suce
sivos. A estas chatas ven engadlrse a mala xestión 
empresarial: os contratos efectuados non sempre 
tiveron en eonta a infJación palopante ou os cam
bios na parldade da peseta. As veces nin siquera se 
respetaban os plazos establecidos pra a entrega do 
buque, coas conseguintes penaHzaclóns por parte 
dos compradores. 

A crisis da Industria naval ven incidir no con
testo dun pals, Galicia, cuia situación xeneraf, a n_i
ve1 industrial, · é xa dabondo crítica. O sector da 
construcción resfntese tamén, no medio da crisis 
xeral, pota estabilización do proceso emigratorio 
e pola especial sensibitldade deste sector ás condi
cións da política crediticia. A Industria conserveira 
continúa a sufrir a discriminación e falta de aten
ción tradtclonáls, afectada ademáis por un mlnifun
dlsmo languidecente e pola propia crrsls do comple
xo pesqueiro. A Industria do automóvil, con certa 
.presencia en Gallcia -Citróen- vai camiño de en
trar nunha fase crítica de conttnuar subindo cons
tantemente o precio do petróleo. Todo esto aconte
ce nun pafs cunha emigración crónica e coa súa In
dustria naval mol concentrada espacialmente e 
nada diversificada dende o punto de vista industria!. 
Os efectos fánse así especialmente graves. 

O Estado, como no resto de Europa., terá que 
apoiar a corto plazo a industria naval, alnda que, de 
momento, non pasóu a súa actuación dunha fase 
meramente burocrática. De todas as maneiras, cun 
apo1o ao sector naval non se arranxa o problema, se
nón que é custión dunha reconversión gtobal da 
economla galega. Resutts moi rechamante e ben slg
niflcatlvo que, habendo xa 8.000 parados na biSb&
rra do Ferrol, cun po.rvlr -angurioso dlante de s.f, 
continúe a desfe1ta da pesca de baixura e hax3 un 
sinffn de mariñeiros galegos nave.gando an barcos 
bal)(o pabellón estranxeJro.. Natura~mente, ésta é .a 
lóxlca do capitatlsmo colonial que o m.áls q.ue está 
c:Hsposto a facer é, dada a envergadura do pro~ema 
.social que se está a crear, acudir con parches sjn 
atacar os problemas de fondo. Cousa que · compre 
non esquencer cando se fala dos requisitos que se 
deben dar en calquera aitematfva de ootf tica econó
mica que esteña a><eltada e en función dos intereses 
do noso pobo. 

- F. 

Por X. MARIN 
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No ano 67 e desp6is duns reaxustes nos impostos, che
g6u ao campo galego o recibo grande da contribuci6n. Coma 
todos 01 impo1to1 na sociedade capitalista, aparece te6rica
mente pra unha distrlbucl6n de rendas e ingresos en favor 
das clases con menor poder adquisitivo, sendo feitos os in· 
gresos 6 conta das clases poderosas. Pero, na pr6ct~ca, cando 
se emprincipi6u acobrar en Galicia -dinos Xosé Marfa Ra· 
mos- non f6ramos informados e ao Ir pagar a contribuci6n 
atopómonos cunha grande suba e coa solpresa de que 01 

cartos que levabamos non nos chegaban. Os recaudadores 
do que se preocupaban era de coller os cartos e o único que 
nos dixeron foi que era outro recibo da Segurldade Social». 

A xente entregóbonlle un recibo que decfa en letras 
grandes: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. «Como todos est6· 
bamos afeitos a pagar o que nos poftfan e como se trataba 
da Seguridade Social, a maiorfa pagamos, pensando no 
subsidio dos vellos -manifest6unos X. Trigo-. Trat6base 
do recibo da Seguridade Social duns obreiros imaxinarios 
que os labregos tif\an traballando nas súas terras. A Admi
nistración asign6ba lle a cada hectórea de terreo unhas xor
nadas teóricas de traballo duns obreiros aos que habla que 
paga r un seguro. Trigo seguirfa nos decindo: «este recibo non 
é outra cousa que a de considerarnos empresarios, cando n6s 
somos traballadores autónomos, xa que en Galicia a maior 
parte da xen:e traballa as súas terras. N6s temos unhas es
plotaci6ns onde se combina a produci6n pro o mercado e o 
autoconsumo e onde todos os membros da familia trcballan Primeira manife~tación contra a cuota: m!Jis de 4 .000 labregos recorreron as ruas de Lugo. 
na esplotaci6n que combina a agricultura, a gandeirfa e o 
monte». 
XOSE L. GARCIA 

Balance dunha campaña 

1 breg s contra a cuota 
O 26 en Lugo unha clase socia l decide seguir adiante 

AUTONOMO 
OU EMPRESARIO 

O labrego galego é conside
rado, ao mesmo tempo, como 
autónomo e como empresario: 
paga o censo (autónomos) e a 
Cuota (empresarios). «A unha 
persoa que traba lle as súas te
rres hai que considerala coma 
un traballador autónomo -di
nos Bernardo Fernández- e 
eso é o que somos nós. Paré
cenos ben pagar por autóno
mos, xa que nos dá unha serie 
de beneficios, coma o subsidio 
de vellez e o seguro médico. 
Outra cousa sería se esa asis-

tencia debía ser millor ou non. 
Pro polo que pagamos da 
Cuota Empresarial non vemos 
nada e non sabemos a onde 
van parar eses cartos». 

Pra poñer a Cuota a Admi
nistración basóuse no catastro 
do ano 54 e deste xeito hai 
xente que paga por terras asu
lagadas, por terras espropia
das ou por terreas que por 
unha ou outra razón trocaron 
de valoración. Este pode ser o 
caso de terras de secano que, 
pola emigración, quedaron a 
monte. 

A valoración por hectárea 
de terreo foi feita proporcional 

.. :::~:=::.{}~~:}::~<;.; . 
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ao seu costo, naquela época 
moi alto pola súa escasez. A 
esto amecfase o esteren adi
cadas ao policultivo, acumu
lando todo unha supérvalora
ción monstruosa que leva a 
Administración a impoñer 
moitas xornadas teóricas por 
hectárea. As xornadas teóricas 
calcúlanse de acordo coas ho
ras de traballo que precisa 
anualmente cada hectárea de 
terreo. 

Inda que a maioría da xente 
abonóu dende un comenzo a 
Cuota, non faltaron casos de 
labregos que se negaron a pa
gala. Ante esto escoménzaron 
a aparecer embargos que dei
xaban claro cáles eran as em
presas dos labregos galegos. 
Un distes casos foi o embargo 
fe ito a Dorinda Rodríguez Fa
caly de Carballo. A súa empre
sa constaba dun carro do país, 
catro vacas e un carneiro. 

Co paso do tempo era cada 
vez maior o número de protes
tas, tales como a carta de 
2.500 firmas recollidas no 
país no ano 7 5. 

No ano 77 _emprincipia 
unha forte campaña contra 
diste imposto que, promovida 
polo Sindicato Labrego Gale- . 
go das Comisións Labregas, 
encontra unha resposta masi
va e decidida pra botar abaixo 
a Cuota Empresarial. 

A CAMPAÑA 

Foi en xu lio deste ano can
do se empezóu a esplicar me
diante mítins en feiras e fes
tas, asambleas parroquiáis, 
pegatinas e carteles, e libros, 

en qué consistía a C~ota Em
presarial e cómo se podía bo
tar abaixo. Ao mesmo tempo 
remesáronse por parte das 
CC.LL cartas aos axuntamen
tos de foda Galicia pra. que as 
corporacións se pronunciasen 
e que o Min~s~erio de Agricul
tura, presionado por unha car
ta que se pasóu a firmar e por 
distintas movilizacións. toma
se algunha actitude respeutive 
ao problema. 

Os axuntamentos, non ato
pando ningún argumento . pra 
pronunciarse a favor da Cüota, 

Galicia espuxeron os proble
mas de cada sitio e a intención 
de chegar ao final na loita e de 
que todos os labregos est lve
ran informados da marcha da 
campaña e da -situación na 
que se atopaban. 

Por primeira vez dende á 
Guerra civil realizábase en Ga- _ 
licia unha manifestación de la
bregos, malia os intentos de 
moitos _caciques de persuadir 
á xente pra que non asistise, 
so pena de sacarlles o subsidio 
aos vellos. 

e como as eleucións munici- ASAMBLEAS PARROQU/AIS 
pais están ~. caer, ou s~ pro-
_nunciarbn en contra ou, -os Ante o silenc.io do Goberno 
máis, non dixeron nada. eneal da Cuota os labregos ce-

Labregos de varios ·axunta- lebráron as.ambleas nas catro 
mantos espli_caríannos: «Non é pr<;)Vincias.· En plena campaña 
outra cousa que un detalle, xa de asambleas acompañamos 
que de chup_óns non sairán; aos membros das Comisións 
pro, ao fin é unha manifesta- Labregas a algunhas delas. 
ción que, por vi r de donde ven,· · Un xoves irnos con Valentfn 
ratif ica a xust icia das nosas a Vián (A Pastoriza). A asam
aspiracións». blea t iña lugar nuntia· taberna 

Namentras se escomenza- e, nun espacio de quince mi
ban a pronunciar as corpora- nutos, xuntóuse un número 
cións e a carta dirixida ao mi- duns trinta labregos. Des
nistro era firmada por numeo- póis da presentación do seu 
sos labregos, ·a campaña lo- sindicato, o membro das Co
graría o seu gran impulso, so- misiós Labregas pasaba a es
bre todo a partir da manifesta- poñer a alternativa frente á 
ción que o 4 de setembro xun- Cuota, abríndose a continua
taría en Lugo a catro mil per- ción un breve coloquio. Pre
soas. A manifestación transcu- guntóuse sobre o xeito de re
rriría con berros de «fara a cuperar a escola. Rematóuse 
Cuota» e outros pedindo millo- tomando a decisión de non 
ras pra o campo galego, vé!'l- pagar. Xa á saída uns dez 
dose ao longo da marcha nu- labregos pediron ser afiliados. 
merosas bandeiras galegas do lsta sería a-historia de cal
rviovemento Nacional-Popular quer asamblea das moitas que 
Galego. Unha vez rematado o se celebraron. Pro non todas 
recorrido na praza do Ferro! la- foron tan reducidas; lembre
bregos de diversas zonas de mos a de Cospeito, duns tres-
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centos labregos ou a de Chan
tada duns catrocentos. 

TRICASTELA 

O día 1 de novembro em
princípiase o cobro <;ta provin
cia de Lugo en Triacastela. Por 
ser o primeiro lugar de Galicla, 
a súa repercusión na campaña 
podía ser vital. «Era· de suma 
importancia -dixéronnos as 
Comisiós Labregas- xa que 
se ·non se pagaba no primelro 
concello a xente seguirla o 
exemplo». Pola súa banda os 
veciños espllcan que eles non 
sabían cal iba a ser a actua
ción da Guardia Civil nin a dos 
recaudadores. Así, dec1i:füon 
non baixar a pagar ningún re
cibo hastra ver as decisións 
que se tomaran na asamblea a 
celebrar o día 2 en Lugo. Refe
rente á actitude dos caciques, 
«por unha banda estivo a posi
ción do alcalde que, pra non 
quedar mal, tampouco non pa
góu, pro metéuse con nós de
cindo que él estaba traballan
do e nós rascando os c ... O ve
terinario díxonos, cando o ato
pamos, que viña de pagar ... » 

Déronse tamén iste df a 
un ha serie de casos coma o· 
dalgúns a quen lles meteron 
o recibo da Cuota polo medio. 
Sóio pagaron tres veciños: 
Manuel da Casa Pascual da 
Balsa e dous labregos que, por 
ser cantidades pequenas non 
se deron canta. 

Na asamblea celebrada o 
dfa 2 unhos 500 labregos to
maron a decisión de seguir o 
exemplo dos compañeiros de 
Triacastela. A cadea que eiquf 
escomenza seguiré o día 3 na 
Ribeira de Piqufn estendéndo
se por toda Galicia. 

Celebrarf anse posterior
mente tres reunlóns cos dele
gados de Agricultura e, o 21, 
dúas entrevis.tas en Madrid, co 
Director General del Instituto 
para la Reforma Agraria e co 
Director General de Prestacio
nes. 

O día 26 quedará impreso 
na historia de Galicia e, parti
cularmente, na historia do mo
vemento agrarista galega. Por 
primeira vez perto de vinte mil 
labregos concentráronse á 
chamada das Comisiós Labre
gas, nunha asamblea pra dis
cutir a situación d~s labregos 
galegos que se negaron a pa
gar a · Cuota Empresarial da 
Seguridade Social Agraria. 

No acto falaron Arturo Bo
delón, Bernardo Fernández, 
Xesús Trigo, Emilio López Pé
rez, Marian Fernández e 
Aristóbolo Quinteiro, mem
bros do Secretariado Nacional 
das CC. LL., Leopoldo López 
Rego, abogado do devandito 
sindicato e Xosé Lois Ledo do 
equipo técnico, que actuóu 
como presentador. 

Escomenzóuse facendo un 
informe sobre a campña, de
nunciando a actuación dalgúns 
recaudadores e .dalgúns 
médicos do seguro que, se-

Mais de 15.000 labregos: ¡nin un soio cacique! 

Bernardo F. Requeixo, membro do 
Secretariado, · dirixfuse ao público. 

guindo a circular do Instituto 
Nacional de Previsión de Lugo, 
negaban as prestacións se non 
se presentaba o recibo de 
pago da Cuota. O abogador~
calcóu a ilegalidade de tal fei
to, por canto aínda non rema
tóu o plazo legal de tal pago. 
Tamén se informóu das con
versas que en Madrid sostivé
ronse co Director General del 
Instituto para la Reforma 
Agraria e co Director General 
de Prestaciones. 

O Secretariado Nacional 
das Comisiós Labregas fixo 
cinco propostas que sería 
aprobadas a man alzada: A re
pulsa hacia a Cuota Empresa
rial, seguir na acfüude de non 
pagar, esixir o aplazamento do 

pago por tempo Indefinido, a 
ratificación dos representantes 
que hastra de agora viñeron 
ne.gociando e sacar os tracto
res e carr.os ás vllas e ás carre
teras os días 3, 4 e 5 de nadal. 
Logo un labrego asistente fixo 
a proposta de pedir a xubila
ción aos 60 anos, proposta 
que sería tamén aprobada por 
unanimidade. 

Esplicóuse a continuación a 
ideoloxía do sindicato das 
CC.LL. e o significado dos tér
minos nacionalista e anticolo
nialista, calificando ao Estatu
to de Autonomía como -«o oso . 
do carneiro que os señores de 
Madrid están asando na Mon
cloa» e recalcando a necesida
de dos labregos de intervir na 

política, hastra de agora, par
cela esclusiva dos caciques. 

Un membro do Secretaria
do solicitóu da Asamblea que 
se pronunciara en favor da le
galización da Unión do Pobo 
Galego e da Asamblea Nacio
nal Popular Galega, solicitude 
aprobada por unanimidade. 

Posteriormente militantes 
da lntersindical Nacional Gé1Te
ga, da UPG e da ANPG trans
mitiron o saúdo e o apoio ·das 
súas respectivas organiza
cións. Rematóuse a Asamblea 
coa actuación de Antón e o 
seu moneco Facundo e can
tando o himno das Comisións 
Labregas e o Himno Galega. 

O PABELLON MUNICIPAL DE LUGO QUEDOUSE PEQUENO PRA ACOLLER A TANTA XENTE, SENDO PRECISO 
INSTALAR UN EQUIPO DE MEGAFONIA NO ESTERIOR 



Hal nacións resucitadas, hainas en trance de re
surreición e hainas que afnda dormen e que. non1 
teñen trazas de espertar. 

Moitos dos Estados paridos nas, paces da Gran.
de Guerra son nacións en pé. Cataluña, Vasconia, 
quiz.áís Alsacia e Ukrrania son nacíóns en tram:e de 
resucitar. Armórica, a Alemaña do Sul e probable
mente Galicia son naci6ns dormidas. 

E destas nacións unhas dormen sumidas no• 
sono artificial que lles fal coidar que de veras están 
xunguidas a wn común destiño glorioso, E a caso da 
Alemaña da esquerda de Mein i é o caso das nacio
nalidades francesas. 

Outras dormen o t<.0. dun1 golpe. E o caso de 
Croacia, de Cerdeña e da Sicilia., d'eitadas a dorrrnir 
polos direa:tos ao ple~o admintstrados pm MussoVint 
e ptnlo rei Aleixandrra 

A traiectoriai lnistórrica dise ~rrandes estados 
que se disfrazan de 111a<iicbns é sern~rie a mesma~ 

Unha moriarqu:a militar. un ne~ ou wrn mi'nistm 
ambi~ioso. A conquista dos territorios prófsirn0s a 
análogos. 

E despcbi a• cerrr81'1 les,: 
- Vinde connosco a encender guerras, a derru

bar pobas, a matar xentes. a queimar casas. Vlnde 
que todos xuntos ternos que cumprir un destiño cl
vHizad01t. 

Cisneros fo<© esto. fiichelieu ~ixo esto, os Sabo,.. 
yas flxeron esto, os reis de Prusia füoteron1 esto. 

Mais non conseguiron que o Estado foll'a na
ción. Pintárono c:o carnuflaxe duntna ctJ ltura c::ornún. 
dunhas grorlas miliitaries com úns. E a1 culi1LJra 1taíu1 na1 
frria ldade das academias e a glor.la militar comenza 
a c;u tar d maslado cara pra que a xente goce cEJe-
1 

E por baixo d pintura do carnufl,axe colil"'lenzan1 
a precisarse as antigas liñas nacionáis. Son arnda• 
p qu na regañadur , rnais xa s aJondárián1 

e F 
A póxtna doce de A OSATERRA •unba pó

xina que quer:e rec.oller directamente a opiniór.t 
individunl ou• de gtupos sobre eidosi e aspe<to 
que cao nivet do pemsamento, criterio polfflco ou 
interpretación ccultura! estón presentes na nosa. 
nación, opini6n a,vatada e da respon,;abilid.ade 
dos- seus firmantes s(n, que a lfnea editorial na
~ionalista d'o peri6dico1 se comprom.etu na coinci
dencia ou dístanciomenfo~ A péucina doc~ é>, 
pois, unho· póxina obeña 6 opinión. 

No número Q,, e en r.econocimento efe quen 
fü.eron posible A NOSA TERRA. nunho fase de 
rewperodcfln, da ident,iáade gal.egp,. srec.oUemos 
un troboJfo opaliecido o 25 de xuli.o de 1934 no\ 
semanario que fo11a porta:voz do Partido Gale
guis.ta hastr:a o 11 de xulio do. 1936. 

12 /ABOSATERJlA 

l?m~eMza •. Franco Condado, Flandes, Gascuña, 
sf'nterrise xa presas na rede estúpida dos depa.r:ta- · 
fl'l7lent0s· e cq¡ue1Te.n crebala de Argenson e volven os 
ollas a0s tempos remotos de Phnipe le Bel. 

$óio ai rnp1tu ra de Europa polas liñas naturaes 
da súa disL€>cadón pode traguer unha Europa fede
rada. A Europa federada que viren Briand e Stresse
man. 

Que a \úron~ mais sen percibi'r a grande verdade 
de qwe prn· federar a Europa hai que crebar prímeiró 

. en cad1os os grandes Estados, imperialistas, mifita
rizados e c.olon~zadores. 

Se o destiño histórico destes Estados foi levar a 
civfüzadóni ocddentaf a tódolos recuncños da terra, 

· o seu destiñ'o está cumprida. 
Se a súa misión era crea - un tfpa de cultura ma

ter:fal i1 estendela polo mundo, a súa misión xa se le
v,óu- a cabo.. 

E agora son sóio un estorbo,_ pra a integración 
dos pobos de· Europa n.unha unidade federat supe
·ior. Un e-stortbo pra a paz, cos seus exércitos amea
z.ador:es-. U'n, estorrbo pra: economía poras súas fron·
teiras erizadas de odi-0s. -un estorbo, por t6dolo~ 
males que un capitalismo protexido. en industrias 
de armamentos, en esplanaxe~ en odio 1 en xenret
ras, botan sobre os homes. 

- Contra a: idea imperialista do grande Estado~ 
nós erguemos o concepto da nación natural 

Contra o odi'o dos Estados e as guerras econó
micas erguemos a aspiración dun federafismq euro-
peo. . 

Contra o· esprito de horda, instinto de c~>nquls
ta. emvexa: e falsía, dos grandes Estados nós ergue
mos QJ espri;to das pequenas nacións naturaes, pad
fico, t rabaHador, sabio. 

Holanda. Dlrnamarca, Noruega. Ahí os eisem
pros ai se~uÍfl'. Os pobos pequenos en que nada tra
casóu.. ~ Vini que.za a democracia!. 

125 de o•••••· 
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PARO EN EUSKADI 
Auzmendi 

A actual cns1s económica ten 
unha especial incidencia en Eus
kadi e principalmente en Biskaia. 
A potencia conquerida pola loita 
obreira, fai que os capitalistas se 
neguen agora a invertir nas súas 
empresas, trasladándoas a outros 
sitios. 

A situación é realmente alar
mante. Son continuos os espe
dientes de crisis. Milleiros de tra
balladores van ao paro. As ten
sións fai xa tempo que comenza
ron a manifestarse. Os traballado
res das empresas en crisis organí
zanse, os parados e despedidos 
tamén. Fórmase unha coordina
dora e elabórase un plan de lo ita: 
día 24 de novembro asambleas 
en todas as fábricas, día 29, pe
ches durante a noite nos centros 
de traballo. As grantles centrales 
non toman unha postura clara. 
Uns refugan a resposta, outros 
pénsano e pénsano. O resto das 
centrales: LAB, S.U., etc. apoian a 
convocatoria. . 

O ambiente de folga xeral é 
propicio e pode coaccionar ao go
b'erno pra que tome cartas no 
asunto. A palabra corre de empre
sa en emprnsa ¡Nacionalización! 
A respeta de Madrid e tallante: ¡A 
política do partido maioritario, ga
nador das eleccións, non pasa 
poi a nacionalización! 

MAIS EMPRESAS 
EN CRISIS 

Fai tres meses comenzóu a es
c_oitarse falar de dúas empresas, 
GIPSA e TREBOL, do gernikesado 
biscaíno. O capital alemán volvía 
por onde xa viñera. Un dos accio
nistas, Unceta, foi morto a tiros 

por ETA (militar), por ser presi
dente da Diputación de Biskaia. 

Máls tarde, é AERONAUTICA, 
empresa ·do . ramo da madeira; 
502 trabatladores, cunha media 
de edade de 52 anos e trinta de 
antiguedade na empresa, van á 
rúa. A familia Valdés, unha das 
méis caracterizadas da oligarqufa 
vizcaína, non queren saber nada 
da súa empresa. 
· Comenzan a pechar as peque
nas tébricás ·no Duranguesado e 
moitos taUeres .na zona de 
Basáuri-Miravalles. 

O primeiro coloso empeza a 

caer: B & W. Con máis de 5.000 
traballadores, esta empresa situa
da na zona de maior tradición de 
loita 'obreira do estado (Galindo
Beira Esquerda da ría do Nervión), 
vai pechar a súa factoría de «bens 
de equipo», mant~ndo a que lle é 
máis rentable, nistes intres, de 
«produtos tubulares». 

Os traballadores de B & W, 
conqueriron un alto grado de con
ciencia do problema da clase tra
ballaciora e unha unidade absolu
ta. Están senda o detonante de 
toda a loita pala defensa do pasto 
de traballo. 

No caso desta empresa vese 
claramente cál é a estratexia da 
oligarquf a biscaína. Neste senso 
foi a B & W (Balckok Willcox) un 
banco de probas pra eles. Induda
blemente terán que ir a outro sitio 
a probar de novo. 

REESTRUTURAR 
O SECTOR 

A crisis do sector naval afecta 
. moi directamente aos asteleiros 

biscaínos. Astilleros Españoles S. 
A. (A.E.S.A.) canta en Biscaia 
con tres factorías: Asúa, Sestao e 
Olavega. «E evidente -din ostra
balladores- que é necesario 
unha reestruturaciQ_n do sector 
naval, enfocado hasta agora á 
produción de petroleiros». Teñen 
razón, a marina mercante do esta
do únicamente cubre coa produ
ción ~española un 18 % das súas 
nec"esidades. Por outra banda, 
máis de 25.000 mariñeiros traba
llan pra armadores estranxeiros. 

As cousas están claras, a mala 
xestión é evidente. Os traballado
res de «Astilleros» propoñen de 

agora en adiante o control obreiro 
a todos os niveles. Por outra ban- . 
da _organízanse en comisións elexi
das polá asamblea xeneral. Eles 
tamén chaman á folga xeneral. 

A cadea de espedientes conti
núa. O paro aumenta. «0 pacto 
social firmado en Madrid. única
mente soluciona o problema dos 
capitalistas. A organización e as 
movilizacións obreiras e popula
res solucionaran os nosos» de
cíannos os membros do comité·de 
fábrica de A.E.S.A., durante ~ nol
te do 1 P de novembro que per
maneceron pechados na fábrica. 

ANOSA TERRA / 1 3 

TODO O PODER AO PRESIDENTE 
E. Veiga 

Os olios da Catalunya política, 
estaban pastos no Palau da Gene
ralitat o miércoles, 23 de novem
bro, e máis concretamente na 
persoa do President Tarradellas. 
Vostedes dirán, «eso non é noti
cia, xa que sempre están pastos 
ahí. dende que voltóu do esilio e 
colléu o fuso da Generalitat provi
sional», e certamente terán razón. 

Pro .ese día as olladas estaban 
máis concentradas ca nunca, pois 
era a primeira aparición pública, e 
concretamente diante dos medios 
de información,- do President Ta
rradellas despóis da enfermedade 
que o afectóu. · 

Esa enfermedade puxo de rele
ve, unha vez máis, que a Generali
tat provisional non é máis ca unha 
categoría xurídica valeira de todo 
contido político, na que unha soia 
cousa está segura: a presidencia. 
Efectivamente, a Generalitat é un 
réxime presidencialista, e cando 
éste deixóu de estar ao frente de
la, toda a estrutura abalóuse, xa 
que nin o Consell Executiu, nin as 
comisións mistas de traspaso de 
competencias, estaban .formadas. 

lste toque de alarma puxo ás di
versas forzas políticas en vela, e 
os que aínda non tiñan presa pola 
formación do Consell, acadárona 
de repente. Todos coincidían na 
necesidade da súa formación ur
xente como garantía de estabili
dade da Generalitat. Así, os co
munistas reafirmáronse na súa 
postura de urxencia, os socialis.tas 
esplicitárona, e o resto do espec
tro político, secundóu a petición, 
aunque todos agardaron paciente 
e cortésmente que se recuperara 
o President. Coidamos que o Go
berno de Madrid aínda era o máis 
interesado en que Tarradellas se 
recuperara, porque senón veríase 
na abriga de nomear un sucesor, 
segundo marcan os decretos, e 
ahí ían escomenzar os problemas. 

Pois ben, o miércoles, Tarrade
llas falóu cos xornalistas, disipa
das xa t.odas as señas da súa en
fermedade. Clarexóuse algunha 
custión, como poida ser a data de 
formación do Consell , que fixóu 
no 3 de .decembro, pero os que 
agardaban grandes salpresas fica
ron defraudados, pois o President 
estivo moi «político» e gardóuse a 
xogada. Nin nomes nin liñas se
ráis saíron á luz. 

Das declaracións quedaron cla
ras dúas ideas do president, que 
deica agora non eran patentes. 

Unha, é a custión das incompati
bilidades entre o· pasto de parla
mentario o do conseller, que nos 
consta non estaba previsto no 
protocolo de Perpiñán, e que Ta
rradellas sacóu agora da manga. 
Esta decisión, que é incustiona
ble, solprendéu a máis dun parti
do que tivo que percurar solucións 
de recambio, pra que algún dos 
seus candidatos a conseller, que 
era parlamentario, poidera seguir 
aspirando a selo. Neste senso a 
postura máis clara que se conoce 
deica agora é a dos socialistas, 
que por boca d.e Joan Reventós, 
manifestaron que esa incompatf
bilidade deixaría de esistir se un 
candidato a Conseller, que tora 
parlamentario, ren.unciase a este 
derradeiro cargo. 

A outra custión foi a presencia 
de mulleres neste primeiro Con
sell. O presidente manifestóu de 

entrada que non habería mulleres 
ocupando carteiras, e que en cal
queira caso, ao mellar habería al
gunha nas comisións mistas. 

Como era previsible, esto pro
vocóu rnacións negativas entre os 
diferentes grupo de mulleres que 
hai en Catalunya, e veu remarcar 

· as ideas reacionarias do President 
neste terreo, que xa apareceran 
nas súas declaracións respecto 
das indumentarias de homes e 
mulleres. «Eles con coroata, elas 
con saias, pra estar elegantes», 
·ese é o seu lema. 

De paso, o Presidente aclaraba 
outra incógnita: ningunha das 
dúas aspirantes á carteira de Cul
.tura e Ensino, Marta Mata (PSC) e 
María Rubíes (CDC) ía acadar o 
posto a. que aspiraban, poste po
lémico hastra o punto de poñer en 
crisis as relacións en~re as dúas 
orgar:iizacións. 

Oeste xeito1 nos meios políti
cos cataláns toma carpo o criterio 
d-e que pra o posto ·das sete cor1-
sellerías técnicas Tarradellas que
re homes independentes; é decir, 

non sóio quere que non sexan 
parlamentarios senón que tam
pouco sexan militantes, opinión 
que contrasta coa dos socialistas, 
comunistas e pacto democrático, 
que queren que a composición do 

· consell reflexe claramente os re
sultados do 1 5 de xunio. 

Nos medios polfticos circula o 
rumor de que o Goberno de Ma
drid está facendo claras presións 
sobor da formación do consell. 
Neste senso hai indicios de que 
Suárez vetóu a sociali;;tas e co
munistas prá carteira de Traballo, 
disqüe pra evitar liortas entre as 
sindicales de cada un destes par
tidos, é decir UGT e CC.00. 

Eiquí, mentras as presións e 
negociacións siguen, as listas de 
posibles ministros circulan con 
profusión, e Tarradellas parece 
buscar un goberno de unidade 
que non lle cree problemas, e por 
eso prefire independentes, inda 
que eso non satisfaga aos vence
dores do 1 5 de Xuño. 

A Resposta terémola o domin
go día tres de Nada!, ás 1 O da 
mañán, no Palau da Generalitat. 



Comité de cooperación 

entre emigrantes e holandeses 

Xinebra CARLOS X. DIAZ. 

O domingo 13 de novembro 
a radio dos Países Baixos deu a 
noticia asegún a cal. e en base a 
cifras non oficiáis, cóidase que 
unha terceira parte da emigración 
do Estado español nos Países Bai
xos é de orixe galega. Seguindo 
a súa información a radio mencio
nóu a creación en Groningen dun 
«COMITE PRA GALICIA». Asegún 
o testo faci litado á prensa polo 
«Comité» propónse o seguinte: 

Relacionar aos traballadores 
galegos con xente holandesa que 
esteña disposta a axudarfles a re
solver problemas relativos á lin
gua, ao traballo, á vivencia, etc. 

Organizar accións concretas 
por medio dos comités pra Gali
cia. Accións de axuda ao campo 
galega, etc. 

Intentar relacionar aos gale
gas que o desexen con organiza
cións agrícolas holandesas pra 
coñecer certas técnicas agrícolas 

PROHIBIDO 1 
N GALICIA 

VERTIR 

Enerxía e materias primas baratas, divisas abundantes e baixos 
sa larios foron a base da industria e5pañola, como ben dixo o subse
cretario de industria nunha reunión confidencial con representantes 
gubernativos, das Diputacións, Cámaras e empresarios escollidos, 
dada á publicidade por «El Progreso)) de Lugo. 

Enerxía e materias primas que Galicia viuse abrigada a deíxar 
escapar, divisas que os nasos emigrantes foron enviando ano tras 
ano, salarios balxos-baixfslmos dos nosos traballadores eventuáis 
nun mercado de man de obra escedentarla, con paro á vista e paro 
encuberto. Bases que, referente ao naso país, o Goberno parece de
cidido a manter: interésalle de nós a enerxfa -se xa non dan os em
balses irnos palas nucleares- e as materias primas, «recomenda
ción a las Cámaras de Comercio de desviar las iniciativas hacia el 
desarrollo de la minería» sobre todo na Coruña. 

No tocante a unha Industrialización seria, que incluia todo o 
Proceso de transformación, que se Integre coa produción do agro e 
do mar, o Mlnls arlo de Industria «no moverá un dedo» entre outras 
causas porque non lle gustan os problemas que atopa cando se es
propl n as terr s dos labregos de cara a aproveitar o lignito, por 
xemplo, nas Encr b s ... 

Montr s. o aforro de pequena empresa, os prolectos propios 
de lnver Ión enfuolf'lan coa falla de aval credit icio e coas recomenda
clóns de irse a Guadalajara. 

Nada ten que ver. dende logo, a opinión do Ministerio de In
dustria coas tan caras reivlndicacións do pobo galega a poder vivir e 
traballar no pafs, nin coa cada vez máis sentida necesidade de que 
os nasos recursos sirvan a unha Gallcia próspera. 

O VAX s 

co fin de que ao seu regreso a Ga
licia poidan poñelas en práctica 
alá. 

Remata o comunicado pe
dindo a todos os galegas ou ho
landeses dispostos a participar 
nestes comités se poñan en con
tacto co seguinte enderezo: 

COMITE PRA GALICIA/SE
CRETARIO JILKIE JUNKMAN / 
Radijstraat 39 / GRONINGEN / 
Tfn. 05907-3627. 

FROITOSO FERREIRO 

A mediados do pasado vran un 
grupo de nacionalistas empeza
ban a configurar o proi€cto dun 
periódico galega semanal. Froito- · 
so Ferreiro Sieiro, médico da resi
dencia sanitaria «1.0 de Octubre» 
de Madrid, onde se atopaba emi
grado, e militante da Unión do 
Pobo Galega, foi unha das per
soas que nos apoióu dende a pri
meira hora, chegando a traballar 
durante o ·seu mes de vacacións 
pra poder contribuir económica
mente coa materialización do 
proi€cto. 

Hai pouco menos dun mes, o 3 
de novembro, Froitoso Ferreiro 
Sieiro morrfa a consecuencia dun
ha grave doenza que padecía den
de fai varios anos, senda traslada
do ao cementerio de Castro> Cer
dedo. 

. A redaclón de «A NOSA TE
R RA)>, que soupo do entusiasmo 
dun patriota galega prá que hou
bes.e un periódico nacionalista, 
quere lembralo con agradece
mento i emoción. «A NOSA TE
R RA» sae hoxe á rúa tarné11 co es
forzo deste galega emigrante. 

Entre o Estado de Israel. cuña do imperialismo no Oriente Medio, e uns países árabes cada 
1ez n áis rea cionario a 1a de negociación, prn o p bo pa estino, vese amenazada. 

14 / ANOSA TElUlA 
' 

legalizar a Israel 
X. A. Gaciño 

O viaxe do primeiro ministro de Exipto, Sadat, a Israel, voltóu a 
poñer de actbialidade o velk> conHito do Oriente Medio entre ára
bes e israeFs, un conflicto comp~exo, no que se mesturan intre-

1;4 

ses imperialistas, secuelas do colonialismo, ideoloxfas e réximes 
diversos, elementos emotivos dirnutamente relacionados co ra- 1

' 

cismo, etc. que o transforman nun escenario propicio a toda cla-
se de intrigas e compoñendas. 

A orixe da situación actual encóntrase na formulación dos 
principios sionistas, no remate do século pasado, polo xornalista 
xudfo húngaro Teodor Herzl, que despertóu o vello mito xudfo de · 
retorno á Terra Prometida. Na primeira Guerra Mundial, Gran 
Bretaña -aínda no seu esplendor imperialista- víu no apoio ao 
sionismo un medio pra conseguir o respaldo financieiro do capi-
tal xudío nos intres da guerra, e tamén, e principalmente, pra 
manter a división entre os pobos árabes, entón baixo o dominio 
do imperialismo británico. Grari Bretaña chegóu, no seu apoio, a 
conseguir unha declaración da Liga de Nacións, efl 1920, pala 1

" 

que se autorizaba' aos ingleses a crear a~ condicións políticas, 1, 

administrativas i económicas que aseguraran o establecemento 
dun «fogar nacional xudím> en Palestina, afnda que recoñecendo 
os dereitos dos seus habitantes. Escomenzóu entón a emigra
ción xudía a Palestina i escomenzaron tamén os enfrentamentos 
entre o,s novas colonos -que, por outra banda, fuxf an do racis-
mo antisemita dalgúns países europeos- e a. poboación árabe 
que habitaba Palestina. Os enfrentamentos foron tan graves que 
Gran Breta.ña tantóu frenar a emigración xudía en 1930, pero 
toille imposible. Para antón, Hitler escomenzaba a sementar o 
terror no seu país e, nos anos seguintes, desatarfanse as perse
cucións nazis coRtra os xudfos. 

Despóis da segunda Guerra Mundial, e desvelados xa os cri
mes nazis, o tema do Estado xudfo gozaba dunha aberta sim
patía na opinión pública occidental. que non se paraba a consi
derar nas consecuencias que ían sofrir os palestinos orixinarios, 
os que habitaban a terra cando os xudlos chegaron a ela de no
vo. Estábase a xenerar un novo racismo, esta vez favorable aos 
xudíos, como consecuencia da mala concencia que o nazismo 
deixara na burguesía europea. As accións terr.oristas dos xudfos, 
co benepléctio da opinión pública occidental, desbordaron a 
Gran Bretaña, e os Estados Unidos, que tomaban nese intre a al
ternativa do predominio imperialista no mundo, l:ierdaban tamén 
a tutela dos xudíos, que, en 1948, Inmediatamente despóis da 
retirada das tropas británicas, fundaban o seu estado confesio
nal, espulsando do seu territorio aos árabés, que hoxe forman a 
comunidade palestina, sen terra é sen recoñecemento interna
cional como pobo até ben pouco. Dende aquel iritre, Israel con
vertfase nun elemento de tensión constante na zona, coma unha . 
cuña do imperialismo, destinada a entorpecer e a impedir a uni
dade do mundo árabe, ao que a enorme riqueza do seu petróleo 
lle daba unhas posibilidades de desenrolo que as súas oligar
quías gobernantes nunca puxeron ao servicio dos seus pobos. 

Tres brotes béliéos importantes producfronse entre árabes e 
israelfs. Os. dous primeiros -no 1956. pala nacionalización do 
cana4 de Suez por Egipto, e no 1967, por cer'rárselle a Israel asa
lida ao Mar Roxo-, claramente favorables ás tropas israelís, que 
despertaron certa admiración mítica ·no mundo occidental. O úl
timo gran enfrentamento, no 1973, foi, en cambio, unha derrota 
pra os xudfos •. convertíndose, ademéis, no principio da áltima 
gran crise do capitalismo. . 

Detrás da loita dos dous bandos -ou máis ben de tres, por-
que os palestinos non son sóio machacados polos israells, 
senón tamén polos réximes árabes méis reaccionarios-, escón- Ir 
dense .as maniobras das dúas grandes potencias mundiáis: USA 
e URSS.· Esas maniobras vé.ronse claram.ente no. derradeiro en
frentamento, o de 1973, onde os árabes demostraron a suficien-
te forza coma pra impoñer unha derrota total a Israel, e, nembar
gante.s. frenaron a súa. reconquista dos terreas arrebatados polos 
israelís '!OS palestinos,·coa desesperación déstes, que, xa naque! 
intre, escomenzaban a adiviñar unha certa vontqde de recoñecer 
ao Estado israelí. 

Dempó.is, ven toda a actividade diplomática norteamericana e 
soviética, pra atopa·r unha solución de paz, e o-. xiro pro
occidental de Sadat, que desembocóu nesta ,vi axe que os medios 
de comunicación accidentáis califican de «históripa». E moi posi
ble que, nesa viaxe, foran xa deddidas as conclusións da anun-

~ ciada Conferencia de Paz de Xenebra, na que aínda non se sabe 
"" se participarán os palestinos, que siguen senda as verdadeiras 
~ vítimas das compoñendas. Fálase dun pequeno estado palestino, 

entre Israel e Xordania, onde terminaría de consumirse a frustra
ción dun pobo que se considera traicionado polos seus irmáns de 
raza·. 

En calqueira caso, a viaxe do Sadat e os preparativos da Con
ferencia de Xenebra convirten a derrota militar de 1973 nun 
trunfo indirecto pra Israel. que vai ver recoñecidas, polo menos, ~ 

:..,. nas súas fronteir.as anteriores a 1967 e legalizada a súa situa-
!; ción ante o mundo árabe. 
~- o· que está por veré se este acordo, necesariamente fráxil, vai 
~ significar a pacificación da zona, ou se, polo contrario, vai provo-. ~ 
i car unha resposta enérxica dos respectivos pobos árabes -e, á 
t cabeza deles, os palestinos- contra os seus gobernos «pactis- h 

~ tas», o que, sen dúbida, sería · un conflito moito máis fondo. 
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DBPOB!BS 
Acabase a perdiz 

Hoxe por hoxe moitos, ca
zadores e non cazadores, se 
preguntan se nefeuto a medi
da adoptada polo !CONA na 
provincia da Coruña responde, 
ou mlllor ar nda, corresponde é 
realidade da situadón dado o 
lntre polo que atravesa a fauna 
de Gallcia. 

Repetidamente desde que 
abrru a tempada de caza e xa 
desde antes, na prensa diaria 
apareceron notas, opinións, 
cartas abertas de cazadores, 
Sociedades cinexétlcas e ta
mén de Sociedades de defen
sa da naturaleza, e todas elas 
tiñan algo en común: a situa
ción desfavorable na que se 
atopa a nosa fauna. ¿ Foi pois 
esta decisión do ICONA de ve
dar a caza da perdiz, a respos
ta esperada, a actitude que co
rrespondía tomar? Non, non e 
non, porque tal · medida peca 
de corta, peca de tímida, ase
mella ser auga morna ou 
como dirían outros nin fu, nin 
fa. 

O miolo do asunto está na 
situación da perdiz e do coello 
pero non remata ahí, non, que 
é moito méls estensa. Se qui
xéramos usar unha sola frase, 
diríamos: A NOSA FAUNA EN 
CONXUNTO PERIGA. Non 
son somentes os coellos e par-

dices, que é tamén, anque aos 
cazadores lle tragufa sin coida
do, a fauna de invertebrados 
enveleñados cada día máis. 
Trainos sin coidados ci~áis por 
non pensar que moitos verte-

. b~ádos aliméntanse de inver
tebrados. Non son somentes 
os coellos e as perdices, que é 
tamén o resto dos vertebra
dos, anfibios, peixes, reptiles e 
aves e mamíferos en conxun
to, tamén enveleñados, polu
cionados, acurralados polo 
home que edifica, esp lsados 
dos seus redutos, antes non ~ 
accesibles ás masas, espachu- u:! 
rrados nas carreteras. E se nos 

00 

!.imitamos somentes a aquelas, 
especies de interés cinexético, 
será pra ver a súa decadencia 
.en conxu11to. Lonxe están 
aquetas tempos de mil oito
centos e pico, no que- Froylan 
de Trocha y Zúñlga no seu li
bro «El cazador gallego con es
copeta y perro» relata de como 
nunha tarde vlu salr diante del 
un corzo, logo unha labre, lago 
outro corzo, máis un nubladó 
de sesenta perdices, un porco 
bravo, un lobo, catro ou cinco 
arceas, ·e- por se afnda non 
chegaba, un raposo. Lonxe es
tán aqueles tempos nos que 
Tirso de Malina relata como 
na Limia cazaron catorce lo-

Outro atranco de Galic_ia 

de o e 
Poñerse a analizar o depor

te galega sería cousa de molta 
enfondura e teriamos que fa
cer un longo recorrido por ou
tros vieiras que non son os do 
deporte, sobor _!je todo polo 
económico-político 1 o 
político-económico. 

Galicia, tamén deportiva
mente falando, é unha nación 
atrancada. Son moi poucos os 
deportes que elquf cantan 
cuns mJnimqs medios, e polo 
tanto cunha Implantación 
axeitada. Esto, ademáis, so
mente é .válido prás· seis gran
des cidades e pra oufras can
tas vllas, o medio rural non 
conta coa méis mínima estruc
tura deportiva. O seu deporte 
é o traballo, todo o méls sf gue
no polos medios de comunica
~lón ou xogan és qulnl.elas coa 
espranza de sair do paso. 

A crisis do deporte galega é 
a consecuencia da dependen
cia de Galicla. Os clubs gale~ 
gos, de tódolos deportes, es
tán condicionados polos das 
zonas desenroladas do resto 
do Estado. O deportista galego 
que sobresae, emigra a outro 
lado como fan outros traballa
dores; tamén no deporte en
tróu · a estrutura capitalista, 
quedando así Galicla sin de ... 
portlstas e sin xente nova que 
poda xeneralos. 

Condicionado como está, o 
deporte galega encóntrase 
esta temporada afnd~ mals desa
boizado. Nas dúas ligas es
pañolas que máis seguidores 

tañen, a de fútbol e a de ba
loncesto masculino, atopámo
nos sin ningún equipo que nos 
represente. E máis, nas outras 
dlvisións non están tamén «pi
tando» como se esperaba do · 
Celta, Deportivo, Breogán, etc. 
Doutros deportes xa é millor 
non falar. As tres ou catro fi
guras. que tiñamos, leamos 
Salgado, Chas ... , desaparece
ron e non surxen outras.Temos 
que considerar o piragüismo 
como un caso aparte. 

Se o deporte masculino non 
anda por bos derroteiros, o fe
menino nin xiquera ten carrei
ros trazados, non podéndolle 
apotier esto á muller galega, 
forte, lntelixente e loitadora, 
como ven demostrando duran-

. te moitos séculos. 

Que haxa algunha rapaza 
que sobrancee ou que o Celta 
de baloncesto femenino fora 
campeón de España a tempo
rada derradeira, non demostra 
nada. 

A situación do deporte fe
menino está causada pota si
tuación da muller galega. 
Unha situación de discrimina
ción, agravada polas outras 
que está a padecer o pobo ga
lega en xerat. 

O deporte galega seguirá 
na casca mentras Galicia non 
teña unha estrutura cultural
económico-polftica axeitada. 

Alfonso Eyr6 

bos, dez porcos bravos, seis 
veados, tres raposos e tres 
garduñas. De toda esta varie
dade faunfstica ¿qué foi? 

Meditemos, que falla fai, e 
veremos cómo, ou moito va
rían as cousas, ou en poucos 
anos non se poderán cazar nin 
grllos. · 

RACIONALIZAR 
A CAZA 

Por todo o espresado atre
vémonos E;t calificar a medida 
do 1CONA, esta decisión de 
vedar somantas a caza da per
diz, de tf mida e pouco realista. 
Realista sería vedar ABSOLU
TAMENTE TODA clase de 
caza por un bó perfodo de 
tempo. Calquera cazador ros
mará ao ler esto, pro eu ben sei 
qu_e al6 no fondo -de 1f mes
mo sabe a verdade do que 

Deporte esquencldo 

O olvidó en que se ten 
hoxe a certos deporte~ que 
noutro lntre tuveron numero
sos practicantes -xaquelses 
deportes son pra «practicar», 
non pra ollalos-, pódese 
deber á súa. slnxeleza. Afei
tos a cousas complicadas, 
-vivir hoxe xa é complica
do-, non se lles dá Impor
tancia. 

A chave é un distes d0-
portes case esquencldo. Sin
xelo, xa que pra a súa práctica 

·soio son necesarios un ferro 
enterado (cepo) no que está 
metido outro ferro con dúas 
aspas de uns 35 cm. de lon
go e tres de groso (chave), 
ademáis de 7 ou 9 ferros se
mellantes a rosqulUas, aos 
que se lles chama peos; é 
doado pra calquera persoa. 

CGnslste lste deporte en 
darlle é chave desde unha 
distancia de cinco metros 
cos peos. Con cada .un que 
se lle dia ~erá un punto, ten~ 
do encanta que solo é válido 
se a chave xlra no cepo. 

Cando acabaron de tirar 
todos os xogadores, conta
ránse os tantos de cada un, 
ganando o que máls teña. 

aqu( se esp6n. Cada cazador 
sabe que anque a perdiz es
taña ·vedada, algúns, bastan
tes, si Ues sal a tiro, tiraránlle, 
como vergonzosamente, des
leal mente, tncívicamente se si
guen cazando labres cando 
saen de diante dos pés, por~ 
que estas vedas parciales a 
nada levan e o caso das labres 
que .non . se dan recuperado 
basta pra demostralo, pols 
cada cazador di: «si non lle tiro 

: eu, outro o faré». Esto non su
cedería se cadaquén fose sa
bedor de que él non caza pro 
os demáis tampouco, e si ca
daquén fose sabedor de que 
neses dous ou cinco anos nos 
que nin él nin os demáis non 
cazan, as lebres, coeflos, per
dices, pombos e demáis, mu1..: 
tlplícanse, recupéranse de en
fermedades, de anos nefastos, 
de esceso de escopetas no 
monte. A soludón non está tam
pouco no lido por nós nalgún 
xomal onde se .decía <da solución 
es. repoblar antes». Non, porque 
a repoboación anche ún, dous, 
catro montes de animales que 
non saben voar, que non saben 
¡er, que non saben defender-
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se do raposo, do pastor, dos 
cans, que és tres carreiras caen 
sin folgos e que en catro domin
gos ac:iabáronse. A fauna precisa 
nacer no monte, precisa conocer 
o terreo que pisa, e eso todos, 
.cazadores ou non, saben que é 
certo. Toda a .fauna, cinexética 
ou non, necesita repouso, tran
quilidade. 

Un NON rotundo polo tanto 
a esa tardía decisión do ICO
NA, quen debera aproveltar 
esa situación posta en bandei
xa polos propios cazadoras, pe
dida potas propias Sociedades 
de Caza, e dar descanso a 
coellos e perdices e protexer 
de paso E DE VERDADE é la
bre mediante unha veda total, 
e, como ternos nun artigo da 
Socledade Galega de Historia 
Natural (que tamén soticltóu 
unha veda total por dous anos, 
non por tnterés clnexé.tlco, 
senón pola conservación das 
especies), anque fose preciso 
devolver f ntegramente a cada 
cazador o Importe da sáa li
cencia de caza. ¿Qué val pasar 
no resto das provincias gale
gas? 

Patif\o 
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• • 1gnoranc1a da lei non escusa do seu cumplimento» «A 

Sería unha revolución. Sementes con que fixe
ramos cumplir algunhas das leises franquistas, a 
moitos parecerfalles estar diante dun proceso cuasi
revolucionario. Pensen si esixframos o cumplimento 
dun escuro e esquencido Decreto, que permite aos 
gobernadores a formación dunha lista de vivencias 
valdeiras, e a adxudicación das mesmas a aqueles 
que as precisen por un alquiler que marque a Leí; ou 
que chagéramos a pechar a Celulosa de Ponteve
dra, polo seu lncumplimento da lexlslación urbanís
tica e antlcontaminante; ou a implantación das es
casas conquistas laboráis sabor da horas estras, hi
xiene e segurldade no traballo, vacacións etc., nos 
miles de pequenos talleres de Galicia, onde todo 
esto sana a país superadlantado. 

E si eso é posible coas leises veilas ¿qué mun
dos se poderfan abrir coa Democracia? O malo é 
que, posiblemente, ningún. Porque seguiremos sin 
conocer a Lel... ¿ quén a vai facer cumplir? 

Conocer a Lei hoxe, é un propósito que recorda 
o Val dos Caídos: voltas e revirlvoltas, pesadez, 
grandilocuencia, anacronismos: un monstruo. E con 
todo, o artigo 6.0 do Código Civil, di que «a ignoran
cia das leises, non escusa do seu cumplimento». E 
un principio imprescindible pra a seguridade xurfdi
ca e social; si cada quen pode escabullirse do cum
plimento da lei, alegando que non sabe «de que 
val», o Dereito non serviría pra ren. Pero máis peli
groso af nda de que nos fagan responsables di ante 
dunha lel que nos flxeron desconocer, é que asaba-· 
llen os nasos dereitos, porque Ignoramos siquera 
que os ternos. O piar non é que haxa leises que de
fedan os Intereses duns poucos en perxuicio da co
munldade; o plor é que se salten a Leí, e non sepa
mos como eslxlr o seu cumplimento. 

Din que o Dereito é a espresión das normas de 
conduta dunha socledade concreta, e evoluciona 
coa mesma. O malo é que son os «esoollldos», os que 
«Interpretan» a vontade popular. Unha das prlmelras 
relvlndicaclóns plebelas, aló polo século V a. C., fol 
que o Derelto poldera ser conocido por todos e non 
semente polos patricios. Doutro xeito, o Derelto 
non é unha ferramenta da Sociedade, méls ben ésta 
é un monlcreque nas mans da Lel. SI o Dereito é, 
realmente, un Instrumento ao servicio do pobo que 
o crea, lste debe conocelo. 

¿ Cántos conocen a Lei? A ignorancia vlunoq 
imposta, porque asf lle interesaba ao Poder. Non fa
lernos da engrela de leises administrativas; un mun-

da te rra asobaUa 

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

Non imos facer nesta seción un curso 
·de Dereito.. Non queremos tampouco 
perdernos en disquisicións xurfdicas, nin 
escribir pra os profesior,áis. Queremos 
achegar ao pobo o que din que é deles: 
a lei, e convertila asf nun instrumento 
popular. Porque ent6n poderemos esixir 
a derogación de todas aq uelas. leises 
que coarten os nosos dereitos, e a apli
cación daquelas que defendan os no· 
sos intereses. 

do oscuro, cheo de Decretos, reglamentos, ordes 
ministeriáis. O Estado franquista sofría dunha ver
dadeira «diarrea» lexislativa; encantáballes ditar . 
normas absurdas, sobordos temas máis delirantes. 
Non falernos, tampouco, da complexidade da lexis
lación fiscal ou urbanfstica, por exemplo, onde cum
plen o seu papel os técnicos xurfdicos. E imposible, 
ás veces mesmo pra eles, chegar a desenguerella
las. 

Falernos da ignorancia das leises que máis nos 
atinguen: aquelas que defenden, mal que ben, os 
nosos intereses. O que lle interesa ao poder é que 
ignoramos os nosos dereitos: a lexislación laboral, 
que pasiño a pasiño foron adeprendando .os traba
lladores, ·pegándose primeiro coa pedra. A abafante 
situación dos 1'}1enores en todos os campos, facén
dolles chegar a esquencer a realidade da súa infe
rioridade legal, baixo a apariencia dun problema xe
neracional; a discriminación legal femenina, que tan 
ben defendían os próceres das Cortes, e que tantas 
mulleres sentiron (e conoceron entón) nas súas cos
tas. A lexislación urbanfstica i anticontaminante,que 
o pobo non conocía pra faceta cumplir, e os especu
ladores e Empresas dominaban o suficiente .como 
pra evitala. E asi tantas e tantas outras; tantos de
reitos nasos que non defendemos, porque os desco
nocíamos. Velahí a ganancia do Poder. 

Vivimos nun intre no que a lexislación vai sufrir 
cambios continuos, tentando adaptarse aos novas 
xeitos democráticos. Pro vano facer ás nosas cos
tas, coma sempre, porque desconocemos a meiran
de parte dos temas que se van tratar. Pénseno ben, 
falamos da Lei, de algo que condiciona toda a nosa 
vida. Por iso, vostedes han de ter unha opinión for
mada sobar da mesma. Trátase dun- tema que non 
os pode deixar indiferentes e nós queremos que 
chegue a parecerlles apaixoante. Diffcil ¿non é ?, pro 
no imposible. 

Pouco a pouco, irnos tentar de popularizar p de 
facer conocidos os nosos dereitos e o millor xeito 
de defendelos. E tamén, senién a semén, estudiare
mos a lexislación «de actualidade», as transforma
cións que vaian sofrendo as leises, tentando de.:. 
sembrullalas pra vostede, pra que as conoza, pra 
que as comente, pra que as discuta; pra que poida 
chegar a ter unha idea e unha opinión clara sobor 
da argallada legal. Así poderá saber; si o noso De
reito, é realmente e de todo en todo, a ·espresión de 
vontade popular. 

Dar a palabra pra decir 
caso a caso o asoballo, em
bauque, insolldarldade ou 
amenaza• que caen sobre ot 
9aleg0t • "pecialmente na
quela1 1ituacl6n1 ele illacio
ni1mo ffsko ou social, ' o 
"ntido cleeta ucci6n pra 
que cada ún poida infor111ar 
e comunicarte con todo1 n6t. 
Unha 1ecci6n entendida 
como apolo ao dereito de es- . 
pre16rmonot penoalm.,,te 
nun medio de comunicaci6n. 

(moi débil) e intenta reanima- doutor Sande, morrendo pou- · cientemente poboa.da pra do- groso o pa~o do gando (cando 
lo. Ao ver que non o consigue co tempo despóis. tala xa dun . HOSPITAL CO- éste non se nega· a pasar). A 

¿MORREU POR FALLA 
DE ASISTENCIA 
SANITARIA? 

O xoves, dfa dez de Santos, 
as doce da noite, en Vllagarcfa 
e frente á Prala da Composte
la, un veciño desta localldade 
cando vina conducindo o· s-eu 
coche, atopa- na carreteira un 
home· estJrado, .. sin zapatos· e 

• · unha ·moto tirada o seu · tado. 
· Este vecino para o coche, baJ.
xa e acé§ase, tomalie o pulso 

e lembrando que un intre an- Según o informe da Guar- MAR CAL Asf evitarfanse e&- . · . malorfa destas pontes comu-
tes vira a Guardia Civil, da vol- dia Civil; a ca ida do honie tOI .. $os como ist~, que. fan bortar nlcan 0 noso á)(untamento. 
ta a pecÜrlle axuda. Chega ista ás onc~ e IT)edia (vfnm_o pasar) unha repulsa encontra da mei- coas atdeas ciO de Fonsagr.ada, 
e manda ªº veciño a buscar e ingresóuse ás doce ·coare.nta, Ci~a en xer¿:tJ. '. - .. $e'ndo as vras de- comuntca-
unha ambulancia ao·centro sa- totat unha unha hora e dez mi- _ XC»d Romero Dfz clón máls ·cercanas e· que ccin-
nitario máis próusimo. O de- nutos·· tirado ná carreteira. '. G O~ O N -V 1 LA NO V A O E · tan eón bastante tránsito. oU-
vandito condutor val ao Sana- ¿Cómo é posi~le que unha AROUSA tras afnda que non comunican 
torio Santa· Ana (a 1 Km. de zona tan densamente poboada con pobos, levan· As _nosas Jei-
dlstancia) onde lle respostan non teña un ·centro sanitario AS . PONTES . ras e nat'gún caso, coma nos 
que non tiñan ambulancia e que cante coas medidas sani- Baos, ,ternos qúe 'pasar o carro 
que si querfa tiña que pedila tarias pra unha urxencra (am- DA RIBEIRA . a man ·e desxunguir as vacas, 
pola súa conta. Entón pregun- bulancia, oslxeno, sangue ... ) e DE PIQUIN · xa que nin collen empa.relta-
tóulle á' enfermeira si habfa alf cómo un ha enfer·meira se . ·das . . Mentras, o axuntamento 
algún doutor pra que fora con nega a chamar unha ambulan.:. Os veciños da Ribeira de. Pi- só se adlca a decirnos que non 
él recoñecer ao ferido e poder cia cando está un home · mo- qufn queremos denunciar ante hai cartos pra facer unhas .. 

. traguelo nun coche calquera. rrendo? · todo o pobo galego a - situ~ción · pontes de hormJgóh. Unlca-
A enfermeira respostóulle que ¿E posible que dentro do na que se encontran as pontes mente sabemos que. se esco-
o doutor estaba moi ocupado. casco· urbán un ferido estea da nosa zona. Todas as pon- menzóu ét-·coostrúción das ba-
Voltou a xunto do ferido · e unha hora e pico tirado na ca- tes; coa esceución da· do ses das pontes e que k>go df- -. 
nese intre chegou ·outro ve- rreteira sin ningún tipo·· de · -«Chao-do Pousadoko» son de . >Eéronnos que se acabaran os 
cii'lo, coñocido co noma de Pe- · ·asistencia? .; · ~ · ~ mad.eira.· e dado os --aoos Que ·cartós; Pro ·namentraa ·f~ 
piño, ·e responsavHlzóuse de · ¿Qué tan as autoridades pasa.ron dende- a súa coostru- coma ·na ·-·dos Cangos, .. onde -
traguer unha ambulancia pro- •, competentes'. ante ta"*> fettos? .· ción, áchanse en peligroso e&- mafgastaron 09 poUcol ·canos 
piedade da Cruz Roxa. · ¿Por ·qué se utiliza o ambula- . tado. Tef\en unhas· barandas. que habJa con contratu-par-

Cando chegóu eran xa as torio som.entes pra · estender ' (as que as tel'\en) que están e - ciates; n0n se podef6 ·re80Wef 
doce coarenta e levóu99 ao-fe- recetas e quitar moas. · cair e que non inspiran ntn- o problema. 

, rido· ao sana-tG>rio "antes no- · Coido que esta- zona de ca~ .. gunha confianza. Esto xungui- .. Uns .. veeil\os. de· Rlbeira de 
meado, sendo atendido polo toira a Cambados está suft- do á súa estrettura, fan peli- Piqukl. _ _ • . · 
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OS CRUCEIROS: 
DENDE A ENCRUCILLAOA 
AO «CHALET» 

Por .F. SENEN 

Nun tempo, pra representar a 
«Galicia Turística, saudosa e 
morriñosa ... » acudíuse aos eaba
ceiros. ás fontes. aos petos das 
ánimas e ao carrodo país á beira 
dun cruceit0, ·dises nosos cru
ceiros que coma testigos da Ga
licia escrava, asoballada, .er
gufanse na encrucHlada dos pe- · 
quenos camiños, .nas congos
tras ou nas grandes estradas, no 
armo ou ao pé da cachoupa dun 
traballador ou do grande pazo 
do nugalláu señor, nos adrn>s 
das cativa:s ermidas ou nas pra
zas das grandes catedrales. 
Sempre o cruceiro coma testi90 
calado -dunhas necesidades 
máxico-relixiosas, coma pra re
dimir un vello pecado panteísta 
e profetizar unha mova relixión. 

Castetao, que abríu carniños 
na búsqueda da nosa identida
de, no seu libro <<As cruces de 
pedra na Gatiza» amosa a orixe 

andando aterra 
Betanzos dos Cabaleiros, a 

fermosfsima cidade de Betan
zos, ademáis clos seus moimen
tos ben conocido.s: edificio er
guido pra Arquivo cle Galicia, -ei
rexas de Santa María do Azou
gue, San Francisco onde -se gar
da o sepulcro de Andrade o Bó, 
o mellor moimento fwnerario de 
Galicia; Sant1ago, o edificio da 
Casa Consistorial, as murallas 
medievales, a· ponte valla, etc. 
garda 6 curioso e atento visitan
te unlaa fTlOrea de solpresas. A · 
solpresa i o asombro son .natu
rales en Betanzos: cada rúa, 
cada recanto, cada casa. E af nda 
as barbariqades ~a nova urbani
zación. 

Moito se ten escrito eno0I 
dos Caneiros, do famoso globo 
qt:Je af nda botan, polo San Ro
que, no ar festeiro do mes de 
agosto, os suceso1tes de D .. 
Claudino Pita e que rube, polo 
visto, en contra das leises da 
gravedade. Tamén é famoso o · 
viño betanceiro e tódolos produ-
1(i)S hortrcolas cla súa mariña, asr 
como os seu~ .rfos, Mandeo e 
Mendo. Por certo que unha re
vista que se pubricóu en Galicia 
hai unbos vinte anos de.u a luz ,un 

do cruceiro nas cruces antropo
morfas dos petroglifos prehistó
ricos, o devalar dos xeit0s e das 
formas na cristianización das 
antigas pedras con cultos ani
..mistas: «pedras de namorados», 
«penas santas» ás que aínda 
acuden os namorados según ·ve
~la tr:adici6>n, a dar unha ve>lta ao 
seu redor, ou a forralas con 
coios como fan no Ribeiro, res
,postando a unha antiga .liturxia. 
.E sobre distas mes!lilas pedras 
nas que na Edade Media .ponse 
unha cruz; dende tempos do 
San Martiño Oumiense xa hai 
documentos. Sobra as pedras 
miliarias da romanización, sobre 
os .milladoiros ·fil<DS camiños 'de 

· .JDelegriraación, onde h0.ubo 1,;1nha 
.. perda ou un ha disgraoia, roubos, 

violación ou mo·rte, as Aosas 
~entes er-guer.on un cruceír:c> 
como enseña de. perdón. 

Semellantemente pasa nou
tros pa¡ses do Oucidente Atlán
tico, 1isterres célticos coma 'Ga
Hcia; na Bretana as crolx-irth 
orístianizan velle>s menhirl!s CIDl'il 

posibles culte>s fálicos. A Sirnxe
leza afógase ben logo nos tea-

curloso diálogo entre «D. Mando 
e D. Mandem>. Ademáis do pin
toresco do diálogo literario era 
cousa de pasmar ollar a ilustra
clóm <de dous ,regatos, cos pés 
metidos na auga, con b0tas que 
Lles chegaban deica ós mttsl os, 
saían dous cabaleiros cada ún 
coa súa espada, vest•dos a 
modo do séou~o XVI ou XVII e 
cul"lhos fermosos 'bigotfs1rnos, 
moi alporizados.' 

Con todo eu destacaría de 
Betanzos o case derruído «Pasa
tiempo García», que deixaron 
desfacer dl!ln xeito ,parvo, entre 
a indeferencia de todos. Semen
tes coñazo encol do tema un ar
tigo pubricado na -revista «Gali
cia Emigrante», que fundóu e di- . 
rixíu Luis Seoane, en Bós Akes. 

Os irmáns Gar.cfa Naveira 
-un deles chamábase Xan- fo
rol'l wnlilos emigrantes betance'.i
ros que fixeron tnoito diñeiro raa 
Arxentina. Así que foron ricas 
derron unha volta 6 mundo1 s1i1-
poño -e non é moito su
poñer- que pra ilt:Jstrarse. En 
.Setanzos funclaroA tm asilo prós 
vatios oesamparade>s. Prra sestar 
económicarnerite 6 asilo eq~ue
r.on. ~ J<Rasatiempó Gafcf a», m1:.1;n-

6.Sf-~,_o.1 .·~~d,.o ~ ~1~~0.~º-
~ ~ ~....-\~°'? ' ~ ~ -~:·· . .. 

GUIEIRO 
trates calvarios semellantes ao 
ort.Jceiro de Abegnndo na Co
ruña. Tamén na Irlanda as gran
des cruces de pedra vencéllanse 
ao aro solar que as rousea. Ve
,leiquí, pois, os d<i>us cultos: o ve
llo culto astral, panteista, repre
sentado p>olo sol, e sobor dil o 
noyo -culto, o cristianismo que 
dibuxa a cruz. 

-OS CRUCEIROS 
MAIS VELLOS. 
A 'DESTRUOON 

Os crucefros máis vellos dá
itanse no Gótico; os franciscanos 

ha gran estensión de terreo, á 
beira do Mendo. Os visitantes 
C:Jeste gran parql!e tiñan que pa
gar a entrada cuio importe pasa-

ba 6 asilo. Os irmáns García Na 
veira . man.~aron plasmar en ce
mento todo cart1t0 ollfir-OA no .seu 

·-«Os dibuxos que siguend de 
anos ~iver:sos, ·-dacia o 1952, 
son recoUid(i)s· doutfa 1earpeta 
publicada nas Edicion.es Botella 
del Mar, q1i1e tidoéi ~Paraaojas 
de fa Torre ,de Mamb>, 00111 prólo
go meu, ·e que tiñan aparecido 
en .var.ias ,o_utras p.ub!.icacións 
galegas ·e _arxentinas.... o ano 
1952 .¡,cPar,ad(l)jas ide 1a t'orwe de 
Marfil>>, non podfa entrar, con 
motivo da .censura~ en territorio 
español. No ~!miar que fixer'a re
f&ríame .a Galici.a oon sa.udade e 
descrebía a -aparencia de paz 
bucólica en 'que vMan os seus 
fillos, asegún transmitfan .os ca
bles, e referfame a .min m.esmo 
pechado .no meu estudo .de pin
tor, onde cnegaban, para me 
distraer do trabaHo e dos probte
mas que me plantexaba no me.u 
arte, · ~s noticias .de <ialic1a e ao 
mundo» ... 

Luis ·Seoa~ no ttmíar .do al
. búm .«Cararttorias e outros ·a.ibu-

xos». _ 
Cuco Rei. A Coruña 

e os dominicos non terfan outra 
teima ca erguer cruceiros. Ben 
rnpresentativo é o Cruceiro do 
.Home Santo ~ediante das por
tas do Convento de Santo Do
mingo de >Bonaval en Compos
tela. E noXVll -e no XVIII canclo 
as formas fanas máis esquisitas 
e aduviadas, as escenograff as 
.esceniffcanse ooma en.· 6eade, 
.nise maxistral Calvario qut¡ hoxe 
~e está a destruir. Namentras se 
argallan xeitos de protección, os 
anticuarios sin escrúpulos ato
pan nos moimentos do pobo 
unha fonta pra encher a súa an
dorga, pra satisfacer a necesida
de do caprichoso señor de cha
let, pr6s museos 1ndividué;!les 
que a todo dan o parabén e 
onde está morta e desaxeitada a 
nosa hístoria e a nosa cultura. 

Hoxendfa o individualismo 
promociona a destrución deica 
ollar nas estradas varales poli
gonales, tan gale,gos, sin a cruz, 
sln os santos ou derrubados no 
chau; a pesares dos sentimen
t-0s, do respeto dos vellos e do 
.pobo aos moimentos feitos polós 
seus devanceírios. 
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Os maestros canteiros de Co
tobade en Pontevedra ou os de 
Maside en Ourense, grandes ar
tistas, inoraban o tráxico destino 
das súas obras, das súas horas i 
floras de miudo labor nos vara
fos, níses santíños que represen
tan á parroquia, na serpa ou na 
salamántiga que son a enseña 
do pecado ... toda unha simbolo
~ra que na mitade das veces po
~kromábase con isa sensibilida
-de domingueira e festexeira que 
aínda perdura .nisa outra banda 
da Galicia, no Portugal miñoto. 

€ pois o tempo de protexer os 
cruceiros galegas, a mesma Ei
rexa non pode esquencer a súa 
-resporisabl1idade sobre distes 
moimentos do pobo, ·o pobo non 
debe esquencer a grande per
soal1dade que lle dan os seus 
moimentos, a pesafes de que 
mesmamente noutronte consi
deráronse «artesanf as», ~<artes 

pueblerinas» e todos ises sam
benitos que os descastados, os 
alleados co seu autonoxo lle col
garon ao arte galego que ende
xamáis deixóu de ser galega e do 
pobo. 

Por M. HORT AS VILANOVA 

víaxe polo mundo: 6 r~dor dun
ha funte, podfanse ollar, senta
dos en roda, as estatuas de tó
do1os papas; un pouco má1s 
adiante, pagodas chinas. E 6 
longo do parque, covas con es
talactitas, os fusílamentos de 
Torrijas ó pé dos príme:iros már
tires cristianos devorados poJas 
faras do circo, xuntamente con 
esceas das culturas precolombí
nas. E nun gran panel, en ce
mento, os escudos das naciós 
hispano-americanas~ presididos 
pol0 .escudo da mcmarquía- es
pañola con esta lenda: «España 
monárquica y sus dieciocho hi
jas republicanas». 

Hai anos o «Pasatiempo Gar-
. cía» semeratóuse de lúpulo. 

Todo se esborrallóu p0ueo a 
pouco. Entre o montón de 
rufnas destacan, entre outras, 
unf,ta estatua :á Caridade en 
mármol que se representa por 
ufilfla moza ro!Hza e ben manti
da, dándolle o pe!to a un vello 
de fo111gas barbas, axionllado de
dJ.ante da matrona e coas mans 
cruzadas detrás do ClÍI pra que 
se vexa que nam hai tocam.ent.es 
pecaminesos. NuA caseto, ta-

-mén derrubade, ¡pódese oUar 

nun azulexo representada a cruz 
do matrimonjo: un home, con 
gorra de vise'ra, e blusa de cas
telán, leva unha gran cruz a cos
ta; sabor da cruz, está sentada 
.unha matrona, moi ben posta, 
cun látigo. O remate é moi nota
ble a estatua que os irmáns Gar
cía Naveira se ergueron a sf 
mesmos, en bronce por si aca
so. Un dos irmáns está repre
sentado talando por teléfono, 
supoño que con América, i o ou
tro irmán está señalando o asilo. 

O «Pasatiempo García» foi o 
delirio dunhos emigrantes gale
gas. Un soño que o tempo e o 
abandono indiferente de todos, 
deix.6u morrer. Posiblemente era 
a nota artística máis importante 
que o surrealismo de~xóu en Ga
licia. Serf a curioso e interesante 
facer un estudo do que foi este 
.parque. A .referencia a Gaudf se
ría precisa. E tamén ós grandes 
creadores da Arquitetura mo
derna. A cuJpa de que Betanws 
deixara perder este parque sin
gular, único, débese, en boa par
te, á indiferencia 'dos concellos 
betanceiros e das autoridades 
·provinciales sempre tan aUeos 
ós lntefeses populares. 

Por SEOANE 



TV 
VEXOTE 

¡ Ohhh !. ¡ Ahhh !. ¡ Ai, qué pe
na!. ¡Hu u u!. Estamos vendo pa
sar por diante de nós un, dous, 
ao millar tres coches, deses que 
lle gustan a don Klko (e a moi
tos máis). Sentados no banco 
tras da cociña, meqio deitados 
nun sofá, acurrullados ao millar 
contra outros amigos, nun tele
club medio conxelado, ou ben 
asentados nunha valla cadeira, 
todos ternos ollado e ouvldo 
esta visión. 

Cada venres, mlllóns de per
soas, mlllelros de galegas, po
den contemplar cómo o señor 
Kiko Ledgard e as súas compar
sas, dende os concursantes de 
turno hastra as bonecas de an
teollos que mesmo semeHan fa-

ros de coches (aquelas nenas 
que o bon de Klko fai pasar e re
pasar pra despertar aos espec
tadores que se poldan ter dor
mido) quérennos facer pensar 
que os «apartamentos», os abri
gos das peles máls raras, o co
che de luxo ou os felxes de mi
llelros de pesetas están ahi, 
dlante dos nosos fuclrtos, e que 
non hal máls que estalicar un 
pouco o corpo e estender as 
mans pra poder collelo todo. 

Mentras tanto, cadaquén 
pode esquencer a mollelra que 
colléu agardando polo autobús 
no seu barrio, mentras apañaba 
os nabos na súa lelra, ou o frío 
que pasóu na felra, etc. Cada 
venres, o televexo tralnos outro 
mundo, métenos na casa algo 
que non é - nin pode ser- na
so, pero fáinolo ver ahí, na nasa 
casa. 

Outro dfa, as poucas persoas 
que tañan vagar á hora escollei
ta por quen manda, podarán ver 
a uns homes que lles falan a 
eles, aos labregos, dos seus pro
blemas: son os representantes 
do señor Corzo, perdón, do sin
dicato que está mentando tal 
señor, que fan un programa que 

axenda 
.. 

ARTE · . 
. . 

Angel Sevillano (mostra). Aula 
de Cultura. Santiago. Inaugu
ración, df a 30, horario de 7 a 
1 O. Festivos de 12 a 2. 

Xaime Quesada (grabados, di
buxos, óleos e pasteles). Arco 
da Valla. lugo. 

Laxeiro (esceas rurales). Sa la 
Giannlni. A Cruña. 

Xaime Quesada (óleos). Ceiba. 
A Coruña. Inauguración, día 2. 

«Salón de Otofio» (mostra de 
perta de 30 artistas). Sala de 
Arte do Banco Simeón. Ferro!. 
Horario de 6,30 a 9,30. 

Xaime Quesada (a partir do día 
1 O, óleos e pasteles). Sala de 
Arte do Banco Simeón. Ferro!. 

Suso Fernández (cerámica). 
Galería Souto. Ourense. 

chaman de presentación dos 
problemas do campo; e estes 
señores ben coñecidos xa polos 
seus feltos e manexos véñennos 
a decir, a través dun medio de 
comunicación que paga o Esta
do, que a solución é o seu, o 
que eles propoñen, en definitiva 
os seus intereses (non se viu 
que hastra agora se lle dera a 
ninguén máis a pa labra, pra fa
lar disto). 

Os martes e os venres son en 
maltas vilas días escollldos pra 
facelos mercados. Así eran an
tes - e coido que debe seguir 
senda- en Lugo. Pois ben, na 
televisión tamén deben ter unha 
idea parecida e pensan que son 
os df as máis axeltados pra facer 
a feira. Xa talamos antes da fei
ra de don Kiko, os venres; á de 
don lñigo, os martes, chámanlle 
festa. E de verdade te~, un xeito 
diferente, presenta outra pinta, 
se non se repara mioto nela. 

O caso é que o don lñigo 
xúntase tódos os martes cos 
señoritos da súa camada e seica 
o pasan ben. Un non saben se o 
que queren e rirse dos que pa
san polo esceario ou dos que 
nos atopamos do lado dacó das 
cámaras. Agora que rir ... rínse. 
Porque, dfganme vostedes, 
aparte de facerse propaganda, 
¿a quén Interesan os nomas e as 
vldas dos invitados que cada sa
mán fai o señor lñigo?. E segui
mos xogando cos cartas do Es
tado, que é de donde munxe te
levisión os moltos millóns que 
non é capaz de gaflar co seu tre
balla. 

Eso non quer decir que de 
vez en cando hastra ó proba lñi
go non lle metan algún gol que 
outro. Por exemplo, o outro día 
qulxo cambear un pouco a cara, 
o barniz do seu esceario, e cha
móu a Joan Báez, unha fllla dun 
emigrante mexicano nos Esta
dos Unidos. Unha rapaza que lle 
pasa máls ou menos coma a 
tantos fillos nasos ou dos nosos 
veclflos: que naceron e viviron 
sempre no extranxeiro e non sa
ben siquera talar a língoa dos 
seus pais. Pero a rapaza ista non 
saléu torpe e ahí está, día a día, 
dende hai moitos anos, desper
tando coas súas cantigas os áni
mos de moita xente. A Joan 
Báez cantóu e hastra conseguiu 

Xosé L6pe:i Guntfn (óleos). Ga
lerfa Torrado. Pontevedra. Ho
rario, de 11 a 11,30 e de 5 a 
9. 

Paco Ro¡as (óleos). Caixa de 
Aforres. Vigo. Inauguración, 
día 28. 

«Amarcord» de F. Fellini. Cine 
lousada. Ourense. Sala espe
cial. 

«Elisa, vida mfa» de C. Saura, 
con F. Rey e Geraldine Cha
plin. Cine Goya. Sala especial. 
A Gruña. 

«11 Decamerone» de Pier Paolo 
Pasolini, con Franco Citti , Ni
netto Davoli e Angela Luce. 
Sala especial. Santiago. 

LIBROS .) ·:.~" . h ·!'·· . .. . 

«O control da natalidade. Mé
todos contraconceptivos» de 

GUIEIRO 
que lle aplaudisen os sefloritos. 
Pero o saber ser ela mesma e 
non un dos monecos aos que 
nos teñen afeitas entre todos, 
empezando polo lñigo, parece 
que fixo templar aló palas altu
ras e que hastra o propio lñigo 
está a piques de perder empre
go o xornal. 

De todo isto; de escapado 
dos domingos pala noite, do 
señor que dá pena e de moitos 
outros que . tamén, do naso fút
bol de cada domingo, do que. 
cada semán se nos vaia ocurrin
do, queremos falarfles a voste
des dende estas páxinas. Espe
ramos tamén poder avisarlles se 
nos enteramos de algunha cau
sa que se polda ver (que algunas 
tamén as hal). 

Pero ternos que rematar es
tas letras de ~údo, con dúas 
despedidas. Queremos decirlle 
adiós ao monstruo que veu tor
turando cada sábado a imaxina
ción e os sentimento~ dos nasos 
rapaces, o Marco e m·ailo seu 
Amedio, xoguete tratado cada 
semán coma un trapo e máis 
terque que Pe~údez. Que en paz 
descanse o Marco, co Amediio, 
coa nai Ana, sobriños, primos e 
demáis familia. 

Que descanse tamén (se ten 
de qué) o señor Rafael Ansón, 
que tantos méritos flxo ao lor-igo 
destes meses nos que estivo 
mandando en tetevlsión. Agra
decerán moito os seus servicios 
os moitos mandos e mandiños 
que continuaron prosperando ou 
vexetando, pero ganando moi 
sonoras pesetas (que por iso o 
Estado seguirá pagando o défi
cit), mentras outros moltos· tra
ballan e case non cobran. Pala 
nosa banda hámoslle de agrade
cer tamén toda a propaganda, 
ao servicio dos máis variados 
caciques e intereses moitas ve
ces ben partidarios que veñen 
prestando os seus servidores en 
Galicia. 

Cine 
O DECAMERON 

Contando cun material previo 
abondoso, interesante e inten
cionado de carácter literario (O 
·oecamerón de Boccaccio), Pa
solini realizóu a labor de es-

Cipriano Jiménez Casas, Edi
torial Rueiro, 150 ptas. 

«Os partidos polfticos na Gali
cia» de Manuel Rivas e Xosé 
l. Taibo, Editorial Rueiro, 560 
ptas. 

«Obra Poética» de Luis Seoa
ne. Edicións do Castro . . 

Ofa 4: Crecente (P), Carbia (P), 
Gontán (L), Castroverde (L), 
Cervo (L), Friol (L), Oral (L) , A 
Pontenova (L), Mugar~fos (C), 
Negreira (C). 

Dfa 5: Forcarey (P), A Mezquita 
(0), Trives (0), Chantada (L), 
Pedrafita (L), .Rianxo (C), Tei
xeiro (C), A Pala (Asturias). 

Dfa 6: A Cañiza (P), Sllleda (P), 
O Barco (0), A Barqueira (C), 
Montarte (L), Sarria (L), e A 
Pala (Asturias). 

Dfa 7: Castro (L), Abegondo (C), 
O Pino (C), Vilardevós (0), A 
Estrada (P), Carballedo (P). 

colmalo, enfialo e percurarlle 
unha nova función no cine. O re
sultado foi uríha película signifi
cativa pala selección das histo
rias que canta, todas elas co de
nominador común de seren can
tos vitalistas, mostras da defen-

. sa implicita da- libertada sesual e 
amorosa frente aos prexuicios 
saciáis. Máis, pra non caer na 
inxenuidade, no infantilismo ou 
na pornografía, ningunha delas 
renuncia a xogar coa necesida-

de de cober tura social, de racio
nalización das conductas, dun 
mínimo ceremonial que xustifi
que a6s protagonistas diante de 
sí mesmos e dos demáis. En to
dos os casos, dende a historia 
de Andreuccio que . presenta a 
vida como combate, como 
picardía, mesmo como aquela
rre onde unhas veces se perde e 
outras se gaña, hastra a da afir
mación da sesualidade, da «hu
manidade» de toda persoa, in
cluidas servas de Deus, pasando 
pala hipocresía social ·que adn:ii
te certos actos ná medida en 
que queden lexitimados social
mente e señan rentables dende 
esta perspectiva to casorio 
como solución) á pérdida da vir
xinidade), polo masoquismo 
como saída amorosa, a estupi
dez como resposta á maledice·n
c i a, o ceremonial aüto
engañador como pretexto pra a 

. ade.misión de actos obscenos. 
Ao final, unha historia na que se 
afirma que non ·é pecado facer o 
amor, constatación que priva a 
un probe atormentado dunha 
vida de abstinencia oorpora.I ab
surda, en nome da futura tran
quilidade sobrenatural. Este é o 
miolo coherent~, expresivo, cha-

Dia 8: Santiago (C) 1 Curtis (C), 
Padrón (C) , O Bolo (0), Es
cairón (L) , Pontedeume (C) . 

Dia 9: Doade (0), Entrino (0), 
Vilanova de Lorenzá (L), e Por
tomarín (L). 

(Dempóis do lugar no que 
se celebra a feira figura 
unha inicial en~re parénte
sis que corresponde á pro
vincia á que pertenece o 
devantido lugar. Así, L (Lu
go), O (Ourense), C ~A Co
ruña) e P (Pontevedra). 

Olas 3, 4 e 5: Safda de tracto
res e carros ás carreteras e ás 
vilas, contra a Cuota Empresa
rial. Convocan as Comisiós La
bregas do Sindicato Labrego 
Galega. 

Ola 4: Manifes~aiión poi a Auto- . 
nomía en Lugo, A Cruña e Vi
go. Convocan :. Alianza Popu
lar, Unión del Centro Demo
crático, Partido Comunista, 

1 8 I A?lOSATEllRA 

mativo, da pelfcula, no que Pa
solini acerta hastra nos persoa
xes físicos, na ambientación, no 
ar de normalidade que se lle d~ 
a todo. . 

Nembragantes, esta inten1 
.ción evidente e conseguida que
da empañada por preocupad 
cións artístico-filosóficas de Pé!~ 
solini, non presentadas de ma
neira trascendente pero sí seria
mente, ao través dun pintor 
(-Giotto), cuio contraste co restó 
do filme non é convine.ente nin 
acabamos de saber cál é a súa 
.función. O mesmo acontece 
cunha das historias narradas 
que, pala súa ambigüedade, 
pala súa falta de perfilamento, 
por ser de carácter diferente ás 
outras, máis complexa en sí e 
máis problemática pra o direc
tor, queda convertida en algo 
inespresi'IO, ao marxe de acer
tós parciáis como pode ser o 
tono teatral en que se desénvol
ve a confesión do «pecador>> co 
frade. A asistencia da maldade, 
da ruindade, da corrupción mo
ral no mundo, personificadas 
en quen se convertirá en futuro 
santo Ciapelletto, .denuncÍ~ o 
engaño en que se sosteñen car
tas creencias humáns, mesmq 
relixiosas, pero non profúndiza 
na asistencia do mal, porque re
sulta pra Pasolini de difícil defi-

. nición, como tamén lle resulta 
difü:il unha postu~a diante da 
historia. Este · persoaxe maldito 
é :Xuntamente co do pintor, mis
tura de ensaño e realidade, de 
desacougo entre o que produz e 
o que quer producir, de an6elos 
por estar no murn;io e por fuxlr 
dél, os que presiden a película, 
pero non conslguer:i de,terminala 
pala st'.ia oscuridade, pala súa 
marxinalidade de respecto ao 
todo, por concebilos dunha ma
neira escesivamente individual, 
de preocupación persoal. Son 
innecesarios na globalldade do 
filme. · 

E esta ambivalencia a que 
deteriora unha migalliña o filme, 
facéndoo inespresivo nalgúns 
intres, dándolle ese ar de nor
malidade, de vitalismo, case 
sempre, e de morbosidade, os
curidade e ambigüedade espre
siva, nalgunha ocasión. Trátase 
do contraste entre o Pasolini 
home e o Pasolini intelectual, 
entre Pasolini, posta, e Pasolini, 
pensador. 

Partido Socialista Obrero Es
pañol, Partido Socialista Gale
ga, Partido Social-Demócrata 
Galega, Partido Obreiro Gale
ga, Partido del Trabajo de Es
paña, Movemento Comunista, 
Partido Socialista Popular de 
Galicia, Partido Popular Gale
ga, Liga Comunis~a. Revolucio
naria. 

Dfa 11: Concentración en San
tiago pala legalización da 
Asamblea Nacional Popular 
Galega e da Unión do Pobo 
Galega, apoiada polos seguin
tes partidos: liga Comunista 
Revolucionaria, Partido Carlis
ta, Organización de Izquierda 
Comunist~, Partid.o Com_unista 
Obrero Español, Partido del 
Trabajo de España, Movemen
to Comunista, Partido Socia
lista Popular, Organización 
Comunista de España (Bande
ra Roja), Partido Comuñ.ista de 
E~paña (8.0 e 9.° Congreso). 

Do 8 ao 11 de Nadal. Encentro 
co «yoga». llla da Toxa. Orga
niza a Asociación de «Yoga» 
Sivananda. 
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UN IDIOMA PARA UN PQVO CRUCIGRAMA 
O -XENERO DOS SUBSTANTIVOS 

A maio.rla dGs errores .qüe se 
constatan máis frecuentemente 
no emprego da no.sa 4Jngua dé
bense- á interferencia do espeñot 
Nun anuncio publicado reoenta
mente por un xoma4 g~ego, por 
e)(emplo, fa4ábase de ~pura ~ite 
de vac&s gak3gaS». A .expt'eS!ón é 
gramaticalmente incorrecta por
que en ga~egq leite ten xét:lero 
ma~Hno (o leite}; débese d&c~r. 
pois, *J)Uro ~lte». 

VeJ1Camos 'brevemente qué ou
tros substantivos discrepan en 
canto ao ~ gramatlca4 em 
ambos +diomas. 

H Os· nomes das Mrtras do elfe
beto tañen e1'1 galega-xéner mas
cuüno: 

o ele, o e1e, o v. 

i1 A maiorta dos substantiVos 
terminados en -axe tet'\en JCénero 
femftnino: a frlaxe, a linguaxe., a 
menaaxe, a :paitaxe, etc. t4ai m
gtffiha excepción, ~ue wremos 
detafladamente ootro dfa. 

- ... ,r 
.••• ,parajenemela por la opor· 

..tunidad que brindaba de-obtener eo
m»ctmitntos r experttnda tob.r1 1a 
materia. 

onoso 
yogur 

Qalego enxebre.Por runa e carauter. 
.Frescoe sar:iocom anosanatureza. 

' Oe~ de vacas galegas. mas 
.QUe~ Ge,prados Ó(ll1'9<00fbe. 

Vogur Rueda..naturale<OOl'I frutas. 
.f6ttO en t..ugo,por 1-~ Rueda" 

6 QUmOde-toda·Galiza. 
Agora.con novos·envase8. 

mais axeitados. 
f oon meirande sabor galegQ 

~cara.que Moorpo. 
Ooocíeo-oomemo son 

.oom a Galizaos escolle. 
"'OtlOSO yegur-dirlno8.Gle.Qale.Qo 

a ~legos.gracias. - ,r ':') 
ntendémonos. l . : .. 

·¡, • 

3) Outl"05 substantivos de .aso 
fr.acuente: 
a anólise ~-= .esp. el an61isit} 
a arte ( = -esp. el artej 
a árbore· ~ = esp. el 6rbol) 
o córcere { = esp. la c.árce» 
a cor ( = esp . .i mlo.1 · 
o cost-ume { = esp. Ja :costum
bre) 
.o .covce ( = e&p. Ja .coz~ 
a dor (es: ttsp. el .dolor) 
o .labor { == esp. fa Jabort 
o 1eite { = tisp. ·ta leche) 
o fume ( = -esp. 'ª ~umbret 
o mei (:: i&'Sp. fa MI) 
o nariz ~ = •.sp. Ja nathr} 
a ;ponte 1 == esp. el puente) 
. o aa1 ( = .esp. ita satJ 
o acangve ( = esp. 1a 1Gft9rej 
o 9inc1I l = •MP- Ja 1et\aj} 

Nótes&que en aspaftc»os ·subs
tant1vos fe~ que ;00menzan 
1)0r A tónioo, 1evan artigo imascu#- · 
"'° ·no smgwhtr tet agua, ret aimQ. 
el 4'cHnbN~- &! ¡ga1ego non $U08-

.de ·t~: G OugQ, 41 G'Jma. 

Xos6 Martff\o MONTERO 
5ANfAU.A 

CONOURSOOEICONOMIA 
:ESOCJ010X EG'lf. aA 

OBXETl\lOS: O rCONOORSO .A.l.!E
XANDRE :SQVE!DA DE .ECONGMIA 
E SOCIOLOXIA ten ,por:fin¡pfomo¡¡csr 
o estudo e e investigadoo cle mate
rias relacionadas coa EcOAGm'fa <e 
Sociok>xía de Galicia. 

AUTORES: Poder8n concurrir todas 
as persoas de calquer nacionaMa- . 
de, que polo seu venceHo. prnfesikl, 
esperiencia. estudos, e e" .se atope:rn 
en situaotón de facer wi trabarlo oo 
itnvesti.g·actón sobre 10s llllS¡pS'ttBS 

9'COn6mioos .e ~ó><ioos da <R Is 
Ga~. 

JEMA: 'O tema das momogr.afías :a 
¡presentar inesta ~atGria do 
1 9 7 6 rlebetá ser Milédita e erá de 
ser ireferir ~ calquer aspei.tc da IEoo-

2 
3 
4 

5 ,, 
7 
8 

9 

1 8 

r-"!--+-' 

.....-~-

~pharaO. 2.- Poflerfa 
mtnas. 3..- Gueni4eiro galega. 4.- :Nome dun kefe lr
mandiñe. :Liga • .suxeta. Grg&oizaotón de oBstrema deretta: 
'5. - Mtróu, IC»iGu. Oise da terr.a t8br.ada. Cabeza de gan
-do.· &. - 'Embatsa., 'f'ePC)Ctla a auga. Oiairar, sentir. 7. -
·~ome ~- -Ao 'fevés. <derr&d-eira <eomide do dla. 
-8. - .Mina tde area. 9. - Ao ~s. bota -o m~ <te 'Ollo. 
VHTICA\E$: ~ . - Onoo. 2. - tl>esembaca®r do5 rios 
9~690S. 'l.- AbOOo que .sirve jpra sewar. ·4.-~o 
de canti<i8de. Caob:aff-~ de ·barro. 15.- CEttOOróu 1i gracia 
de atgG. tlabrarít a tem-a. c. - ifi&i .fr..e!"f!a. if>roo~ ,persoat. 

i!.- Tea de ma4a cat.idade, O que far.1 as a~las. 8.
AdomadcH:>on -orlas. Satélite de Xúpit-er. 9. - Afl:uente do 
Mmo. Torrará ao ~ume . 10.- Vocal ofapetida. !f'atizs, so
manta. i 1 . - .Ao ·revés, f.8Cfanas. Ao r-avés, -vfa públ+ica 
-das otdades. 13. - fPunto -cardmal. 

CARTAS 
05 itr.a~k!>s remesaránse á Asoda
dón Am'igo1 da Cultura, OHva, 23-
.J ... .planta, Apartado .de OJ>rreos 
363. fPontevedra . 

O ~lo ído Xurado dar.áse a .coñecer 
ie 25 de )(u.f1o de 1'97'8. 

fPUBUCACION D*S 08'RA'S: Ami-
901 da Cultura reséfvase 0 ltilereitm 
ide ~icar as monografías premia
rlas en Gpeión preferente durante o 
~ tde 1 8 meses. contado a partir 
-Oa 'llla:ta da comunicación -oficia'! do 
'fallo oo Kurade. 

/A-s ~icióos cfo . .contrato oo con-
rratci>S (Q!Je se estabelez-an entre as 

ptrtes. ínO seu íCa'S0, exustaranse t!s 
·lm<i>rn1as d.is¡;¡ostas :p0lm :tnstitljtg íNa
ci@Aal .filo Libro Espat'lml .(INLE). inon 
.se :ia.er.dendo a .propiedade intelec-

wal <do autor ou autores sobre os 
1trabaH0S premiados. 

son sempre rentables: por moito 
que <inv1rtaA en -sobornos, máis ou 
menos encubertas, o botfn oonse
guid<ll 190r 'stes medios deixa sempre 
unha ganancia moi sustanciosa. 
Non -hai vaca polo mundo adiante 
que dea máis 'leite que a Adminis
tración. 

-E nas esquer.das, en parte das es
querdas onde hai confusión . Tanta
réi clarificar ista confusión poñendo 
un caso : «un zapateiro galego, que é 
rprimerro. -t•llfn Z'apateiro ou un gale
;go?i. . . Parte das -esqwBfdas -pensan 
que ,primeiro é un z.apateiro, que ten 
que loitar polos seus intereses de 
ciase a facer a súa revolución social. 

A MAIS VELLA EMmRACtON GALEGA, A AMERICANA, TA
MEN ESTA APOIANDO O LANZAMENTO DE A NOSA TERRA 1BOA 
MOSTRA DELO E ESTE RETALLO DE «El M'UNOO» De CARACAS, · 
VENEZUELA, INFORMANDO DO PROIECTO. 

' 00mfa 'e 'Socioloxfa lllie IG.aticia. 

<C>s ·f'laoi<i>nalistas ,galegos cGida
omos "(filie .é ,primeir:o un ..galega. Un 
galego que máis ou menos por ca
sualidade traballa de zapateiro. E 
.que se libera ao seu país da esplota
ción colonialista, -te-rá un bó campo 

ANUNCIOS. DE BALDE· 
Abrimos a secclón de 

ANUNCIOS DE B•U>E, como 
un tervklo 9ratvito pra todos 
aqueles que quelran poAerse 
en contacto pra mercar ou tn
tercambear libros, aellos, re
vistas, ·Ouxetos ... 1aro1, organi
zar vlaxes, • todo tipo de cov-

.. sa1 que se ·aparte:n da rpubUcl
dade comCm. O. anuncios de
ber6n remesane ao Apartado 
de Correos 1'03' de Sant1a90, 
Ref. A.8. (C). tvn mckimo de 
25 palabrast. 

~migrante ~ en -6aroe
.lona busca tfaba+le oomo i)erito 
.elect.rónK::o «i <iaUoia <pra ¡>oder 
voltar ao peís. ~ef. A,a. 001 
Apartado 1-031, Santiago. 

~. 1M:8 1'í1MI 'finca. u.n 
.cac:horro de pastor ~- .M. 
Castro. -Alfredo &eña.. -4, a. c. 
Santiago~ 

Agradeoerfamos oos remesa
$00 as ·normas lingüísticas da 
'Real Academia 'Galega, que es
tán <esgo.tadas. A of.0daoci6n de A 
OOSA TIERRA, flepública de E4 
Salvador, 25, Entreehár.l. San
tiago. 

mt8fMaÓame lf'ecib+r as ir.e

gfas de ~ dos bolos. Alfonso 
-€yré, 'l.;J)(6, Chantada, lugo. 

-Otttl!e ciases de dibu><0 en 
'Santi&IJG. Mi~ Doca .. 
Ref-. A. '8. 002. Ap. 1031. San
tiago. 

.4nterésanme tlúmeros SO!!t(l)fjj 
da revista -«Griiptl'is». f' . 8aTT:Q, 
fief; A.8. 003, Apdo. 1-93'-L 

V.efldo -máquina de Mc.m:>if 
trlJ.nderwocHili. 405 8005 20. ef. 
A.p, 004, Apdo. 1031. Samiit-

' go. 

lDIOMk O .idioma a ie.rm;prsgan10s 
traba/tes :será G 'Qa'lego. 

PREM OS: Estaooléoese un premi.!!> 
en metáltco die CINCL:JHffA MIL 
PESETAS '(Ptas. 50.00G) e dúas 
MENCIONS IHONORIRICAS, ooa 
obrigaoi.bn de edición ¡por ¡parte C!ia 
A~·om6n Amigos a CuJtura en 
editGrriáls ·galegas. 

PRESENil' AOON O! IX! :15: 
-Os trabaHos~r.asemar.hnse p·<!lr r.ipfi
cado. en \fdl+Gs medida ti0.t:aradesa a 
doble es;¡>aciG. rA ~a estensi&lil llWn 

podará ser iff¡¡ferlof a 10 lhoi4allldesas. 
cadros .oo datos ~e. 

Os QfiOOnáls non ~n f°rrr.n-ados nen 
se s-ineilad ~ ~ ~rlba 
do 5eU Gr OU utGIB . . :tm\}Ut-
~ cun fem. 

En 50'bre aparte, ~ no S8ill 

9Jiior" G lemll d0 l~:O. e 9UtGr 
Gllll ~'O.U'®n:te. 

deneme~ 

Todos os«:>m~ nNacionado5 
ce 'f~ lWradG. .9erán • nome lék.> 
fi 

ACEPT' CION: ·Entén:Sese que to
.d@s <(!t'S conou.r~antes, 1pOlG Simpl.e 
lfai.to ~e cooou11rir. aceptan .as pre
sePrtes i3ases. 

1.rOf A/.60 
Vi D=ct~ 

f,Saü8 A 
l/09~ 

· ale operao<óns ,pra o seu tra!Dallo, 
seña .de ¡zapateiro ou d.0 que lle con-
11.eña. 

Parte .das •esqwerctlas dfntle: «Fai a 
itúa rext0luoi6n de clases. ·Despóis vi
vi r.ás moi ben .de zap.ateiro vaias 
onde vaias». Eso é propoñerlle a 
emigración fora de Galicia como fu
turo probable. 

Nós decímoslle : «Primeiro sexa
mos nacionalistas. Gobernemos nós 
a nosa terra . no bon senso da verba 

'<<gobernar» '(arranxar, arreglar) . E 
t!!es¡»<)is 1Maber11 far.tura .pra todos, 
'que .a lfl©sa Terra é t>en farta . E ti vi 

------------- .virás miHor traballando de zapateiro 

A BQUERDA GALEGA 

O momento pofltico gelego é de 
~inal'fa .c<!>Ofusl6n. ERéflrome, 
dam, .ao momentm das tMQUerdas.; 
as .deleitas ~lltO están l(;()nfusas 

-- . "'" .., 14lliogul'8S. 

As ..dentttas saben ~amente 
.que iqueren: manter a 5(.ia sit1.1a

Oónde{>fivfte><io eoonómtoo &QOf8 e 
~- Pra~41an4ff'ectn
~· las t.+ladas. 'SObomando .as 
~ de .poder iadministrattvo ou 
~ que 11eKan ;precisas. Son 

. oonSigo -Tnesmas e '008 

seus 'métodos. ' súas ·:oper«liáns 

ou de calquer outra cousa, na túa 
terra, sin emigrant. 

'Velahí .a dtferancia entre españo
lismo centralista e nacionalismo ga
lega. ltes ofrécenlle ·todo o mundo 
¡pasando 'p0í !Madrid. 'Nós o'frecé
mosile ;o rTl(i)..áCl> Jil'lillldll> ~que té o seu). 
&to 1{3asar .da .Padomelo. 'Perque do 
=f>adomelo Pfª acó está o ooso mun
do, está o -noso 'futuro. ~os -galega~ 
;non precisamos m3i5 mundo. ·Ché
ganos coa nosa Terra, ~áis cpmo 
dtt<o 'Castelao, ~a ~ erra !lOO é 
~sa. paces-. 

nt6n ·da 'ftonte. 
·sl!.iSOrip Of lf'I.'° 00118. 



Cara o estudo e recuperacion 
da mediciña · p.opular 

Ainda que a mediciña científ ica encetara cos 
gregos, en todas as culturas abondan toda unha 
3erie de «remedios» coa doada f inalidade de res
tablecer a saúde. SI ol lamos a Historia da Medl
ciña, non delxarfa de sorprendernos como os ho
mes primitivos do neolítico ut ilizaban xa e con 
certa frecuencia unha operación quirúrxica, a 
«trepanación», que fe ita cun coitelo de pedra 
consistía en abrir a caixa dos miolos. ¿Por qué se 
facf an estas operacións? E moi probable que a 
vida do home estlvese dominada por influencias 
máxicas, atribuf ndolle certas alteraclóns nervio
sas a un demo que se posesionaba do doen
te. Certamente o que o ciruxano prehistórico tra
taba era de que o demo fuxira ao través do crá
neo trepanado. Cu riosa mente a peza do oso es
tra fda do cráneo era estraordinariamente apre
ciada pra ser colgada do pescozo, como amuleto 
(, ). 

As ferldas tratadas principa lmente por «her
bateiros» ou a redución de lusacións (descon
xuntar) e fracturas (rotura dun oso), tratadas 
polo «compositor» (ou a compostor) (2), son te
rapéuticas ou tratamentos tradicioná is comúns 
cáseque a todas as cu lturas. E quén non se lem
bra das «cataplasmas», «sangrías», «infusións», 
«masaxes», «baños», etc.? 

Non é un segredo pra nlnguén, o papel que 
en Galicia teflen a nivel da medicifla popular ou 
tradicional as bruxas/os, partei ras, botadoras de 
cartas ou carteiras, os compositores, os espiri
tistas, etc. 

Pero o que resulta importante cando se vive 
a esperiencia de comunicarse coa mediciña po
pular, é o fe ito de que o doente é xeralmente tra
tado en bloque, en conxunto, sin dicotimizar o 
«corpo da alma». O bruxo, non mira somentes 
pra o f fgado ou pra o estómago, senón que ve un 
home doente, que hai que curar na súa totalida
de. 

Asi, o enfermo, a familia , a ca~a , o gando e 
máis o medio están en constante relación na 
nosa comunidade galega. Esta visión globa~ do 
enfermo situado nun contesto social determina
do que moitas veces val condicionar non s6 a 
aparición das enfermedades, senón tamén a for
ma en que éstas se manifestan é un factor Im
portante que a mediciña moderna foi descoldan
do. 

Traguer o médico pra un enfermo galego, con
virtese nunha mestura de ritual-desconfianza
claudicación. As nasas clases populares loitan 
cara a cara coa morte, facendo com·patible «ir ao 
médico ... vou ao médic'o ... ternos que ir ao médi
co ... » con ir tamén ao bruxo ou á santlña. 

No noso pobo, a mediciña popular, foi abor
dada dende moi diferentes aspectos: a nivéis li
terarios e sociolóxicos como anécdota, artfstlca
mente, mentras antropólogos, médicos, escrito
res, e artistas aluados polo feitizo que envolve a 
«etnomediciña» aportáronnos toda unha serie de 
traballos, importantes e imprescindibles pra a 
comprensión deste xeito da cura tradicional. 

Carecemos, non embargantes, dun estudo 
serio e profundo, que trate de recuperar o que a 
mediciña tradicional (etnomediciña), ten de po
sitivo. Si a mediciña ten que ser prioritaria, a in
minente necesidade de establecer un lazo, o 
méis estrelto posible, entre a mediciña tradicio
nal e moderna faise Indispensable. 

Cipriano Jiménez 
Si a «ETMOLOXIA» é a cenC:ia que 

estu.da o conxunto dos caracteres cul
tur6is dun grupo humano pra chegar 
a dar unha visión completa do tipo de 
vida e dos costumes caracterfsticos de 
cada grupo e das relacións esistentes 
(ou que esistfan no pasado) entre os 
diversos grupos dunha etnia, o xeito 
ou maneira ~.de curar unha enferme· 
dade que teften os pobos, e o que tra· 
ta dé estudar a que se da. en chamar 
«ETNOMEDICIÑA», oú medicifta po· 
pular, dunha nación, dunha etnia. 

Cando os chinos estudiaron crfticamente, 
pero sen prexuicios, a súa mediciña tradicional, 
atopáronse coa enorme sorpresa de descubrir 
formas de trata mento sinxelas _pero non por eso 
ineficaces. A recuperación p. ex. da «acupunt~
ra» situada hoxe a nivel científico, e tan espalla
da por todo o mundo, é un feito, gracias o gran 
esforzo do pobo chino. 

. O misterio e maxia que rodean a mediciña 
popular, fala de por sf da súa importancia a nivel 
«psicolóxicO», remitíndonos rápidamente á ET:.. 
NOPSIQUIATRIA. 

A etnopsiquiatria, estuda as alteracións 
mentáis ou psicolóxicas en función dos grupos 
étnicos ou culturáis aos que pertenecen os en
fermos. Dito doutra maneira, é o conxunto de 
estudios que se refiren ás relacións entre a pato
loxfa mental e as culturas e costumes dos dife
rentes pobos. 

A etnopsiquiatría é tan anterga coma a mes
ma mediciña. Xa na colección hipocrática, está 
presentada polo tratado «Dos aires, das augas e 
dos lugares», contendo a célebre discripción da 
doencia de certo número de homes entre os nó
madas bárbaros das estepas do que hoxe é o sur 
de Rusia (os scythes). Algúns destes homes, vol
tábanse impotentes falando con voz afeminada 
e adoptando a maneirá de vivir das mulleres. O 
vello Hipócrates non somentes se contentaba en 
describir tal circunstancia, senón que buscaba 
unha esplicación ao orlxe de tal fenómeno, polo 
efecto do clima húmedo e bretemoso do lugar, 
así coma pola forma de vida e alimentación das 
xentes. 

A importancia da etnopsiquiatría a nivel 
préctico, deriva do feíto que pra as xentes que 
traballan nunha comunidade étnica diferente da 
súa, cofiocéndoos, poldan méllor tratar os enfer
mos, sobor de todo, os que presenten altera
cións de tipo pslcolóxico. As dificultades lingüís
ticas, son un· exempk> dlante dunha doenza 
mental, que impiden sensiblemente a compren
sión das súas vivencias. 

Pra un etnoloxista ou etnopsiqula-tra, é im
portante pois, facer primeiro as oportunas obser
vacións, sobor do terreo, ca coñecemento da lin
gua e a identificación cultural co seu pobo ou a 
comunidade na que se atope. Esto req.uire lóxi
camente unha preparación indlspensat»e. As 
ideas preconcebidas ou as teorías personéis, que 
non teñen en ·conta a formación etnolóxica ou 
etnopsiquiátrica, acaban na maiorfa dos casos 
en lamentables erros e confusións. 

Pra a etnopsiquiatrfa, os problemas que se 
lle plantexan, están referidos ao chamado relati
vismo cultural, os da especificidade cultural, as 
diferenciacións nun mesmo grupo cultural, os 
matices culturáis das enfermedades mentáis, os 
factores culturáis patolóxicos e as interacións 
biolóxico-culturáis. 

Podaríamos asf rematar decindo que os to
los galegas sono en relación constante ca seu 
medio, a súa com.unldade, A NOSA TERRA. 

(1 ). No Museo Naciona l de Historia Natura l. en Peris. pódese 

apreciar un créneo trepanado do Neolftico (Trepanation neolit

hique). 

(2) . A muller que fai o do composit-or ou compostor, chámase SA

BIA. 

.1 
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