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Alúmina Costa ·Norte 

A. SUBVERSION DOS AMOS 
......... 

Ao -norte da nosa nación,. concreta mente 
na c·osta lugL.Jesa. chegaron os monopolios. 
Pouco importa que non haxa servicios, 

países africanos, viñeron detrás qª Alúmina, 
sir1 esixir nada, reivindicando nada, porque a necesidade dun posto de 
traballo obriga a aceptar, insolidariamente ás veces, condicións 

que os obreiros que constrúen o complexo 
«Alúmina-Aluminio» de San Cip.rián non teñan casas -nin 

. de sobre-esplotación. Unha industria de enclave instáurase nunha 
bisbarra galega, trai nas nóminas os seus técnicos fideles e 
estranxeiros, aproveita as terras labradfas, violenta o 
asentamento territorial da poboación e distorsiõna o «habitat» 
convertindo a costa no que a nivel popular 

sala rios que permitan· pagar as 2 5.000 pesetas dos 
alugueres-, que as carreteiras se vaian desfacendo e o 

hospital non dea sinal de vida. A ·realidade é que moreas 
de traballadores, moitos de Portugal, ·algúns inclusive de se califica, e caricaturiza, coma o «Félr-West». 

Outro desastre ecol6xi~ 
O «Torrey Canyon» foi o primei- son unha constante con moitos 

ro petroleiro que catastrófiçamen- · exemplos: o derradeiro foi o 
te espallou o seu .contido sobor «Amoco CadiZ» nas costas da Bra
das augas do mar poñendo en pe- taña. 
rigo toda a súa fauna. Dende 
entón este tipo de «accidentes» Póxina 14 

.Folga pesqueira 
en Códiz · 

O enfrentamento no port<? 
de Cádiz eritre mariñeiros e ar
mádores sigue sln solución ao 
seren desatendidas polos se
gundos as reivindlcacióris dos 
traballadores. 

P6.xina 13 

Asc6n: . manter 
o posto 
de ·traballo 

A intranslxencla da patronal 
e a actitude conciliadora dai-

. gunhas centrales viu se supe
rada pola firmeza dos traballa
dores na loita por manter o 
seu posto de traba llo. 

Páxina 5 

Dunha bandci os caciques ... 
- Bóveda: os nenos non teñen 

escolas, os pobos sin teléfono, luz 
nin carreteiras, as condicións sa
nitarias son asimesmo deficien
tes, o que fai que a hepatltls e o 

tifus esteñan estendidas na zona, 
méis de vinte nenos con enferme
dades gastro-intestlnales; e a al
calde di que «todo está ben». 
P6xina1 10 e 11 



/. 

en poleiro aneo 
RAZONAMENTOS 
QUE DAN NOXO 

De El Ideal Gsllego (xoves 
30 de Marzal) recollemos a se
guinte carta firmada coas inicia
les R. L M. e titulada ¿TfJctlca? 
¿Cobardia? ¿O las dos cosas a ls 
vei? Vexamos os rozonsmentos 
do articulista: 

En la pAglns 8 del per/6dlco 
del viernes santo, se Inserta una 
noticia tltulads <rla UPG satlsfe
cha por /s legallzaclón de· /a AN
PG »,·tras la que, entre otras co
sas, se lee: si parecer ha sido 
necesarls una mod/flceclón en 
los primitivos estatutos de la 
ANPG pars hacer efectiva su le
galizaclón, ef udlendo en los mls
mos las referencias a aquel/os 
objetlvos que podkln ser m/Js 
conflictivos ante el Gobierno 
(tmte el Gobierno, no, ante Es
paña, digo yo) como el de la so
berania popular de G-allcla, que 

.- podia lnterpretarse como de
fensa del lndependentlsmo. Aun 
asi portavoces de· /a ANPG han 
afirmado que el/o -no slgrfÍf/ca 
renuncia a nlnguno de sus prin
cípios. ¿Ven ustedes clsremente 

el ngeño? los que tenels las 
m ntes llmplas, llbros de perjul
clos, juzgad por vosotros mls
mos esta táctica o cobardia ma
qulavéllca. Y el fin de estos lea
/es a sus princípios, es lntrodu- · 
clrse como sea en el sistema. 

E sigue: En casi ocho lustros 
ha tenido mucho tlempo el mar
xismo de preparar las, para 

e/los, tácticas más adecuadas 
para emplearlas en los momen
tos que consideren oportunos. Y 
todo el/o no es m!Js que una pu
ra y continua cobardia. 

Remata o artigo cuns conse
llos ao Goberno: Porque aqui 
debiera coinenzar el Gobiemo, 
por obllgarles a renuncier pábll
camente a sus princípios antles
pañoles y antltodo y a retirar ln
mediatamente de nuestra /Impia 
y pura bandera, alba y celeste, 
de nuestra querida patrls clflca 
esa noxenta estreNa rojs ds cin
co puntas slmbolo del odio mar
J<lsta. 

A legalizacl6n da organiza· 
d6n polftlca galega AN-PO 6 
motivo de ledida, non aomen
te pra ot naclonali1ta1 Hn6n 
pra calquera dem6crata gale
go conaecuente; polo vl1to ta· 
mjn desperta a xenreira c:lot. 
que teften por t6ctfca o man
ter a opretl6n na no1a nacl6n 
e convidan ao Goberno ... 
1K1ftol a que peralga 6t forzas 

r:lftica1 au .. ntlcamente ga
ega1. Velahf a e6a valentfa. 

Calquera organlzad6n t6n 
dereito a manter ot prlnclplos 
polftlcos e a1 t6ctlca1 que con
sidere conveniente•, e -M o 
Goberno espaftol seguise ne
gando este derelto, a 16a fa. 
dana pre1untamente demo
cr6tlca quedaria en entredlto. 
Hai quen se escandaliza do 
que non 6 móis ca un dereito 
elemental da democracia for
mal. 

En fin, o odio e1paftoll1to 
que rezuga este comentarlo 
contra 01 que teAen a Galicla 
por {mica patria, dó lugar a 
ralonamento1 anti9alego1 
que dá noxo lelos. 

OS AMOS DOS 
CASINOS SON 
TAN FINOS .•• 

Baixo o titular de Los amos 
de los cBsinos a revista Posible 
(30-5 Marzo-Abril) informa so
bor dún dos establecementos 
deste tipo ubicado na illa da To-

xa: El capital .pertenece a t<LB 
Toja, S. A.~ propietârla de ls is
le.- f I capital de ls empresa est-8 
controlado por el Ba"co Pastor, 
entldad bsncaris en la que tltJne 
una· -Importante participsción la 
Fundación Bs"lé de ts MtJZa, 
hoy dirígkia por Csrmels Arlss. 
Esa lunciôn fue creads por el fs-
1/eCido -Pedro Bnrrié de la flÀ.aza, 
conde de Fenosa (es lo miSmo de
clr conde de las Fuerzas Eléctri
cas del Noroeste S. A.J, -que en
csbezó en su dia lo comisión de 
franquistas coruñe.ses -que se 
encargó de recaudar el Importe 
para ls donación del Pazo de 
Me/rés a franco. Presidente de 
la socledad de ia · Toja ha sido 
Pio Cabanillas Gallas, que cesó, 
al parecer, por diferencias de /n-

. ten~ses con Carmela Arias. Por 
Galicia se dice: if Pfo, sin dudas, 
habia empujado el casino 8 la 
Toja». 

Os monopollo1 que levan 01 
nosos recursos enerxéticos, 
asolagan 01 nosos millore1 
vales, e polf tlcos de1leigado1 
que fixeron carreira en Ma
drid parecen decididos a es· 
plotar no teu beneficio o ne
gocio do xogo. Asr no futuro, 
01 Cabanllla1, Fragas e era, . 
poderán de cando en vez dit
frutar encantados vidos bur
gueses, depato que veften ca-

dquear unhas elecci6n1 ou 
traficar coa lnteretet galegos. 

ESPAÑOL¡·UN 
IDIOMA HOSTIL 

Asegún informa El Correo 
Gal/ego (30 de Marzal), Domin
go Garcf s Sabei! deêlarou en 
Madrid: El nit"lo gal/ego S8 en
frénta primero en ·la escuela y · 
posteriormente en el S8rvicio 
militar con un idioma hostfl que 
es el -castellano y que rechaza 
por cónsiderarlo enemigo. 

O problema do atobaUa
mento do noso idioma e a lm
posicl6n dunhci lingua allea e 
hottil como o espaftol, fka da
ro para moita •ente. 

Como vemot por etta de
darac16n, odmft ... o feito 
hastra por parte do Presldente 
da Real Academia Gallega, 
que re<.ne ademais a condl
d6n de parlamentarlo . .. Non 

·parece, non ouatante, que a 
leal Academia coma lnitltu
d6n adopte unha poalc16n co
herente pola Oficicilizacl6n do 

·ttoso ·Idioma, coma única vfa 
pra a normcilizcic16n; e a 
Asamblea cle Parlamentarios 
amosa un .ailenclo culpable 
diante do atropelto do que 6 

vrctima o idioma e a cultura 
nacional galega en arai: un
ha manife1taci6n máis da do
minación colonial 1obor do no
to pobo. 

OS MILAGRES 
DO PARlAMENTA.RIO 

Yuste Grijalba, nunha inter- · 
vención parlamentaria." faise a 

seguinte -pregunta: · iPor qué 
cuando sé hace referencia a los 
países socialistas siempre se ci
tan los palses del Este, es · decir 
a fas comunistas, en ·lugar de a 
los verdaderos países soe/alis
tas: Suecia, Dinamarca; Inglate
rra? 

O parlamentarlo do PSOE, 
antigo militante do PSG, apor
ta o seu gran de area ao con
fusionl1mo reinante sobor de 
conceptos e realidades coma a 
do socialismo; confusionisino 
interesado, do que ton ret
ponsables precisamente os 
enemigos do 1ociali1mo. O 
1eftor Yuste, recurrindo 6 pros
tituci6n semántica, fai o mila
gre de presentar coma socia
li1tas a pa(1e1 t(picamente ca
pitalistas coma Suecia, Dina
marca, Inglaterra. O parla
mentario e1paftol 1igue a xa 
rese1a t6ctica de «a rfo revolto 
ganancia de pescadores». 

A venda en toda Galicia, . Oviedo¡ Avilés, Gii6n, 
Bilbao, San· Sebastión, Madrid, Barcelona, Xenebra ... 

Desexo suscribirme ao periódico galego semanal 

A NOSA TERRA por un ano O por seis meses O~l~C:l'-"•1 
Envio o importe (cheque O ;;ro posta!D 

transferenclaD ) 

SUSCRIBASE, 
COLABORE COA 
PRENSA GALEGA 

AROSADBBA 
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.«Unha .empresa grande, do Estado, moi . cõn lixo .pÓ.rque se anda a facer un . encoro dispárase porque chegan milleiros de 
traballadores pra a·fase de construcción, os 
veciños confirman que sr, que se trata 
dunha empresa grande, «din que de capitat · 
canadiense e fráncés, que ven acó porque 
se paga menos· e é fácil espropiarn. · E toda 
a información · que· teñen. 

moderna». foi todo o que soupo o pobo,-na 
. costa nqrte,: cando -hai uns. tres. anós habfa . 
· falacias .de que viña a «Alúmina ». e.ando 
· os barrenos da· esplanación de terras 
empezan ·a degre_tar casas e 
a auga 8a traguida a sáfr 

. no cima do r{o Cobo, cando· as · 
constructoras locais ou de fóra -'Mon, 
Castro Gil, :_Varela Vlllamor, Janeiro ... -'- se 
guindan a. facer casas e. casas ... 
a 26.000 pesetas 
de· aluguer· e o nivel de vida 

Alúmina :_ Costa Norte 

A SUBVERSION DOS AMOS 
Â INVERSION 
DÓS MONOPOLIOS 

«Alúmina-Aluminio, S. A» é, 
efeutlvamente, unha empresa 
grande que necesita 200 Has. de 
terras e se dispón a invertir perto 
de 50.000 millóns de pesetas 
nunha . factorfa que vai producir 
aluminio, na faS-e final. A m·aiorfa 
desta producclón será enquenlla
da cara Alicante pra o proc~so de 
laminación, o máis importante 
con diferencia dos posibles a que 
se pode someter. 

EN DASA - Empresa Nacional 
de . Alumlnio- e ALUGASA 
-Aluminio ·de Galicia-, xunto 
con grupos bancarios e Caixas de 
Aforro crearon a Empresa. Atra
vés de ENDASA, está a ALCAN, 
canadiense e cunha participación 
de perto dun 40 por cen na ante
rior. A~UGASA é maioritariamen
te do grupo Pechiney. 

A producción mundial do alu
minio é monopolizado na realida
de por 7 firmas - o mesmo que o 
petróleo é controlado mundlal
mente por 7 compañías- das 

. que a primeira é, precjsamente, a 
ALCAN. Varias Empresas dos Es
tados Unidos, unha sufza e o gru
po franco-alemár:i Pechiney, pe
chan a conta dos amos da pro
du~ción e contrai total deste ben, 
cun sistema de integración ve~i
cal do proceso industrial dende a 
mataria prima hastra o . producto 
acabad9 como poden ser a chapa 
ou os fíos. Aínda que no Estado 
español 56- manteñan nominal
mente empresas diferentes das 7 
grandes, a absorción é un feito xe
ral. 

O quid dos beneficias na ·pro
ducción de aluminio sitúase na 

. CADRO BRANCO 

O pobo . galego sabe do 
proiecto de instalacións de va
rias celulo1a1 e lembra eis movl
lizaci6n1 que no au dfa prota· 
gonizaron 01 vecif\01 afeêtadó1. 
Gracias ao cal·os proiedol estón 
frenadoi, · 
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«A ALUMINA VENTAXAS DA, .AGORA ... QUEN SABE O QUE VIRA DETRAS» 

capacidade- de aforro nos castes 
da enerxía. E aquf está a panacea 
do noso pafs: a Gaficia «sóbralle)> 
máis da mitade da que xenéra·. E a 
«Alúmina» vénse pra Galicia. O 
quid dos problemas é un resíduo 
perigoso: a lama roxa. e· en Gali
cia, coidan, poderáse verter nal
gunha vagoada, sln ~scesiva 
preocupación sobor do contrai de 
filtracións dà lama roxa cara a vi
da, a vida do mar singularmente 
neste caso. Dun mar rico na pesca 
de baixura, nunha zona de nú-

. cleos da- poboación mariñeiros: 
Cervo, Xove, San Cipri~n, Burela, 
Celeiro, Viveiro ... 

ENERXIA DE SALDO 

1 .600.000 toneladas de bausi
ta, traguida de pafses como Gui
nea e Xamaica, en base a un pro
ceso de calcinación e calor d~rán 
unhas 800.000 toneladas ·de alú
mina. A partires deiquf, pra conse- . 

·guir 180.000 toneladas de alumi
nio· o único que intervén é a utili
za'ción de enerxfa eléctrica, a tra
vés de · electrólisis. 

Deica a chegada da «Alúmina» 
. todo o aluminio que se producfa 
na nosa nación, en concreto na 
Coruña, viría tamén da. man do 
aforro enerxético. Tanta é asf que 
cando FENOSA construfu, aló po
lo ano 63, o salto de Belesar, en-

ANOSA 

controuse con que non tiña saída 
comercial pra a enerxf a e fai ·un 
concerto co grupo Pechiney que 
monta ALUGASA e pasa a facer 
uso, cunha rebaixa do 40 por cen
to, da mesma, ao tempo que as 
súas relacións co grupo Barri~ se
rán cada vez máis estreitas. E asf, 
o grupo franco-alemán iráse asen
tando 'no noso país - ·a el pe.rte
nece tamén a empresa de silicio 
do pollgono de Sabón - : e des
pois de 1 5 anos d~ non invertir 
·nada na industria transformadora, · 
na actualidade participa, xunto 
con SODIGA, nun proiecto de 
fundición de aluminio' en· Ourense, 

. que creará uns 1 50 postos de tra
ballo, e outro de estrusión na Co
ru.ña. 

PEONAXE GALEGO 

de San Ciprián, algún fotógra.fo e 
un tasista coma intérprete - «tl
véronnos de paseo por rúas desas 
que nunca pechan os escapara
tes»- testemuñasen da perfeu
ción dunha fábrica semellante na
quel país. Trasládase ao norte a . 
empeza a construcción das naves, 
con 4.500 traballadores neste 
momento, dos que tan só están fi-

. xos ao redor de 1.000, con dife-: 
rencias salariales entre úns e ou-. 
tras que sobrepasan as 25.000 
pesetas e dos que mitade p9r mi
tade son galegos -a maiorfa d~ 
orixe labrega-, e da fóra de 
Galicia. A construcción das na
ves e dun peirao propio, en Cova 
Moura, a onde chegarán os bar
cos coa bausita. A «Alúmina» al
berga aos seus técnicos axtran
xàiros nunha residencia en Viveiro 
e facilita que por 1 .000 pesetas 

Hai tempo «Alúmina-Aluminio» os traballadores de fóra vaian nos 
tentaba instalarse en Vilagarda fins de semana visitar á familia en 

·pero houbo un dictame negativo autocares. 
do Instituto de investigacións · Cando remate a fase de cons
pesqueiras. Entón, mentras ame- trucción, a «Alúmina» quedaráse 
nazaba con irse a Algeciras, e . ao . somente con 1.500 traballadores 
amparo dos beneficias · da «Gran dos que máis da mitade terán de 
Area de Expansión Industrial de ser cualificados, e quizaves por 
Galicia» -asencións fiscais, pre- esta o PPO tén un local en San 
ferencia no creto oficial, etc. - , Ciprián. no que se podfa e debfa 
trasládase ao norte e organiza un- impartir a formación necesaria, 
ha viaxe a Alemania pra que alcal- sin funcionar. E «pra nós quedarán 
des, algún concella!, ún que outro os postos de guardiáns, porteiros, 
constructor, o presidente do CIT etc., como quedan as novas casas 

(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A. Ga
ciño. Moncho Viña. Jordi Minguai!, 
Roma. 
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dos espropiados sin escriturar ou 
o vertido das vivendas dos da Alú
mina pra a praia da Caosa, uns 
accesos cheos de trafego, derru
bamentos, buratos e perigo». 

«NON SEI QUE 
VIRA DETRAS» 

A filosofía de cómo se acolle 
este proiecto refléxase, ao millar, 
nesta opinión que recollemos dun 
comerciante local: «A Alúmina 
ventaxas dá. Hai máis movemen
to. Agora que ... qué sei eu o que 
virá detrás. Din que é moi maio 
esa, que queima todo, que no mar 
non hai peixe, que queima as al
bres. Todo eso. Mais de momento 
sf, hai máis movemento ca denan
tes». 

Entramentras, o máis grande 
proiecto industrial das multinacio
nais no noso país, que lles servirá 
pra aforrar anualmente 200 
millóns de dólares en divisas, con
vlvirá cunha comunidade, a de 
San Clprián por exemplo, que tén 
gravfsimos problemas de ensino 
ou de atención sanltarla - o mé
dico da Seguridade Social vive en 
Burela e habitualmente cobra 
200 pesetas polo desplazamen
to - , sin ambu latorlo ou mesmo 
cun transformador eléctrico, co
mo é o caso de Lieiro, que non 
funciona; convivlrá cunha comu
nidade que afnda hai pouco, ao 
traveso das súas Asociacións de 

· Veciños. presentaban un recurso 
contra o pian· de· ordenación por~ . 
que «consecuencias que se deri
wrn do pian é a concesión de te
rreos de dominio público a parti
culares, por parte do municipio, 
cecais coa finalidade de construír 
sabor dos mesmos ... » 

CADRO NEGRO 

Interpelados certos parla
mentarios, ,por veciffot afecta
dos, sobor do1 prolectos de Ins
talación de diversas celulosas 
no noso paJ1, manifestaron non 
ter ningunha informacl6n ao 
respeto, nln saber cól 6 a 1itua
cl6n actual sobor do problema._ 
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NACIONAL 

Alúmina - comarca da costa: 

ANAUSIS 
CARLOS ALMUlt:.A DIAZ 

No an6ll1l1 da 1ltuacl6n ac
tual da comarca da coita en· 
tre Viveiro ·e Rlbadeo, imos es
tablecer tres chanzos ou paao1 
que se corresponden con ou
tros tanto• xeito1 de apro1l
macl6n ao problema global. 
Trataremos prlmelramente de 
salientar as cau1a1 inmedla
ta1 dos tra1torno1 hoxe pre
sentes na comarca; haberó 
despois que amosar c6le1 son 
01 efecto1 ~un plazo algo m6i1 
longo, tendo por diante a es
perlencla doutros pal1e1 que 
suf riron transformaci6n1 se
mellan tes, pra finalmente 
apousarmos a nosa atención 
nas cau1a1 última'1 na l6xlca 
interna que goberna o proce
so, non somente na propia co
marca, sen6n en 6mblto1 te
rritoriais móis estenso1, e aln
da a escada mundial. 

O que pode ver calquera que 
viva na zona, ou que ouse reco
rrer a estrada da Costa, é unha 
comarca asolagada nun proceso 

celerado de cambeo. O cam
b o manlféstase nun certo caos 
ou subverslón con respecto á si
tuadón anterior. 

A causa aparente máis lnme
dl ta do cambeo é a construc
clón dunha obra enorme, dunha 
futura planta Industrial. As ma
ntf staclóns do cambeo teñen 
unha e rta cara positiva no in
cr m nto da actividade da co
m rea en xer I, que se traduce 

n aumento dos postos de tra
ballo, polo menos temporalmen-

DUNHA 
piazo corto Pero non se trata 
certamente dun esquencemento 
involuntario e lnespricable den
tro da estratexia última do tema: 
na tóxica do sistema capitallsta 
a empresa, o capital, tenderá a 
aproveltarse únicamente das 
ventaxas e das chamadas eco
nomfas esternas, e a facer que 
as deseconomfas (desventaxas) 
producidas pola súa a.ctividade 
señán aturadas polo conxunto 
da sociedade, en particular po
las capas máis probes. A millora 
nos aspectos negativos máis re
chamantes -aloxamento axei
tado e barato pra o personal 
obreiro, retrazado e afirmado 
das carreteras af~ctadas, im
plantación dun bon servido 
médico-sanltario, poñamos por 
caso- repercutirfa na elevación 
dos costos da inversión sin ter 

SUBVERSION 
viñas de futurólogos. Abonda 
con establecer comparanzas co 
que JiÇB ocurriu noutros lugares 
que sufriron proeesos semellan
tes: 

A planta Alúmina-Aluminlo 
que se instala en San Clprlán 
pode ser clasificada dentro do 
chamado sector moderno das 
actividades económicas de 
transformación (secundarlo) que 
se caracteriza pola sáa alta tec- · 
noloxf a, forte productlvidade e 
feble absorción de man de obra, 
mol cualificada de porparte. Os 
seus mercados de abastece
mento de mataria prima (bausi
ta) e venda do producto elabo~ 
rado (aluminio) van estar fóra, 
non. só da comarca onde se si
túa, senóri fóra tamén de Galicia 
e mesmo de Europa. A escasa 
industrialización comarcal (cerá-

sa~ formas no sector moderno 
integrado, baixo o .contrai dos 
monopolios, na dinámica xeral 
do capitalismo a escada mun
dial,· e o sector marxinal com
posto polas masas cada vez 
máis afectadas po~a descompo
sición Interna da sociedade tra
dicional e polas que quedan nas 
zonas do sistema productivo 
non · rentables pra a e1tratexla 
local das firmas multinacionais. 
Af nda por enriba, Imos ter pre-· 
sentes eiquf tres circunstancias 
desfavorables: 

1 . Secuelas da etapa de 
construcción (impacto no siste
ma económico e na sociedade 
preesistente, ·proletarización da 
man de obra rural con baixa 
cualificación, etc.) · 

2. Forte problema de conta-

.4 /A NOSA TEBB A 

cións sobre. o sistema producti:... 
vo agrícola-pesqueiro e a ecolo
xía en xeral non os imos repetir 
agora. pero cómpre telos pre
sentes. 

Contando con ·todas estas 
cfrcunstancias, afnda se acelera.:. 
rá máis o proceso de descompo
sición e creba da sociedade e do 
sistema asistentes antes da in
tervención, tanto na súa estruc
tura económico-social coma no 
que respecta aos aspectos físi
cos da rede de asentamentos 
humanos no territorto, co agra
vamento dos problemas da mar
)(inalidade, emigración, etc., tal 
e como sucede nos países hoxe 
máis directamente espostos á 
agresión do capitalismo impe
rialista, que veñen ser precisa
mente os elexidos pra este tipo 
de implantacións industriais. 

E entramos así no terceiro 
chanzo do qiscurso pra tenta·r 
alumar cál é a estratexia última 
que move estes procesos e ou
tros semellantes que se dean en 
Galicia, porque efectivamente, 
tal coma asinala o sociólogo M. 
Castells, actuacións e transfor
mación coma a que ·nos ocupa 
fanse sobre todo pola interven
ción máis ou merios directa das 
grandes firmas multinacionais 
(no caso de San Ciprián a fran
cesa Pechiney e a canadiense 
Alcan, detentadoras do mono
polio mundial do aluminio). 

te mentres dure a obra, suba de 
salarlos con respecto á situación t> 
económica anterior de base ~ 
agrlcola-pesquelra, Incremento ~ 
do consumo, e polo tanto do 
transporte, do comercio e outras 
actividades terciarias, etc.· Pero 
tamén son evidentes por demais 

VAISE FACER UN GRAN PORTO. O TRANSPORTE POR CARRETEIRA NON E RENT ABLE 

As decisións adóptanse en 
función dunha estratexia mun
dial e a súa lóxica queda fóra da 
economfa do pais· e da conxun
tura e relacións de poder da for
mación social. As( poderénse 
comprender os seus efectos dis
ruptores no interior das socieda
des afectadas, na medida que 

os aspectos negativos que a si
tuación conleva: inflacción, in
cremento nos costas da vida, 
especulación nos terreos µrba
nos, inadecuación dos equlpa
msntos asistentes (rede viaria 
comarcal, servicios médico-sa
nitarios, aloxamento) e acele
rada destrucción ou deterioro 
dos mesmos, etc. 

As Qistorsións evidencian que 
ao pé dunha acusada planlfica
ción dos estremos constructi
vos, de inversión, etc., hai falla 
de previsión no tocante á eve
luación e remedio dos efectos 
negativos, do impacto produci
do na zona pola construcción da 
planta, e só falamos agora dun
ha etapa limitada no tempo e de 

contrapartida nunha elevación 
dos benefícios. Son asf os habi
tantes da comarca quen deben 
cargar coas consecuencias, e 
af nda toda a sociedade a través 
dos mecanismos recaudetorios 
da Facenda Pública que deberá 
ser quen acometa s reparación 
e f'enoveción dos equiperhentos 
deteriorados foarreteirs, terreo 

· urbano, etc.). 
Un dia rematarése e obra e a- · 

fábrica -enceta ré o seu f unclons
mento productlvo. Supof'lamos 
optimlstamente que os trastor
nos anterior.es señan só tempo
rais e que todos os efectos ne
gativos hoxe presentes estive
ran correxldos. ¿ Cál pode ser a 
situación dá comarca pra da
quela? Non se trata de facer adi-

Fertilizan tes 

:Jltvaro !Rodríguez 

micas, construcción navat cons
trucción urbana) e· as propias 
c·aracterf etlcas da p4snta 
Alúmina-Alumlnlo van provocar 
a consolidación do fenómeno de 
enclave isolado no seu contesto 
e en contraste. con el. No mntor 
dos casos, e supoi'lendo que non 
se producira afecto ningún de ti:.. 
po oontaminante, quedarfán 
dous mundos, ún industrielmen
te avanzado e o outro de econo
mf a fundada -nas actividades es
tractivas -agricultura, pesca, 
mlneria - e estructura social 
tradicional, coesistindo ún de 
costas ao oµtro pero engadindo 

· ás clásicas contradicións da loi
ta de clases o novo antagonis
mo, moi importante, entre a po
boación integrada baixo diver-

minación ambiental (a .ganga do 
mineral, en forma de tama ver
mella, terá que ser vertida nal
gures: se é no mar arrufnase a 
pesca; se é nalgún vai do inte
rior, ademais de posibles arras
tres polas a~gas de cara -eo mar, 
obrigará a . desplazamentos de 
poboación pola enorme cantida
de de terreos qu~ compriré as
propiar). 

3. Aparición dunha emenaza 
secundari~ afnda máis temibfe: 
o gran consumo de electricidade 
no proceso de pr~ucción de 
aluminio (electrólisis da alúmina 
fundida) dá pé pra o proiecto da 
Central Nuclear que se tanta 
montar en Xove. Os efectos ne
gativos deste tipo· de instala-

· os diferentes anacos producidos 
pola desinteg~ación e a desarti
culación nacionais son recom
postos, dentro dunha integra
ción e cunha orientación a esca
da internacional. ·a partires dos 
mtereses das grandes firmas e. a 
longos .plazos. 

A dependencia colonial clási-
ca · caracterizada sobre todo pola 
espiotación dos recursos inme
diatos (meterias primas, enerxfa, 
man de obra), lonxe de desapa
recer polamor da industrializa-. : i 

ción, perfeuciónase pola crea
ción de novos venceilos de de-

. pendencia tecnolóxica, finan-
.· cieira e de decisión económica 

que poden permitir afnda a esis
te~cia dunha independencia •PO
lftica meramente ·teórica e no
minal. 

Cereales 
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NACIO!lAL 

Asc6n: 
manter o posto· de traballo 
No números 6 e ·7 de A Nosa Terra lnformabamos 
do inicio e posterior desenrolo do conflicto 
dé . Asc~n; conflicto qua se caracterizou 

. pola intransixencia da patronal ·concretada 
· .n~ r.êst.r.a .;_-dE;3 sanciór)s _ de~proporcionadas, 
despidos· e -intentos de dividir aos .traballadores, 
combinando as repre~alias cos intentos de 
soborno .aos representantes sindica les 

·_mediante ·c9mi.das chamqda·s .de .«c'onfraternidade>». 

En fin, un xeito de actuación 
característ ico na patronal no noso 
pais, baseado no desprecio dos 
dereitos dos traballadores e na 
utilización de métodos de repre
sión feudales, afeitos os patróns a 
xogarto p_an dos traballadores ao 
seu antoxo, anque a concencia da 
clase obreira galega, á súa maior 
combatividade e capacidade or
ganizativa, vaillepermitirrespostar 
cada vegada con máis faria á ar
bitrariedade. 

DISTINTAS 
ALTERNATIVAS 

Co peche das factor!as de Ríos 
e Meira estala a loita e as centra
les sindicales plantexan as súas 
alternativas ao conflicto polari
zándose básicamente en dúas. 

Unha postura sostiña· a necesi-

En 

,, 
atopara 

a música 
que desexa: 

clósica 
rock 
¡azz 

moderna 
folkl6rica 

A móis : ampl~ 
·gama da · 

cictualtdade 
-en forma 

de_ disco 
cartucho ou 

casset'te 

Rúa General Franco, 68 

Tlf: 355047 

O Ferrol 

dade de estender a loita ao con
xunto do sector nayal e, ·se fose 
preciso, a toda clase obreira de 
Vigo, co fin de forzar unha solu
ción favorable aos traballadores. 
Esta postura mantíñaa à ING e foi 
apoiada . pola CNT pesia non con
tar esta central con incidencia nas 
factorías afectadas. 

Outra postura era a de enca-
miñar a loita negociando co alcal

. de, co gobernador, cos parlamen
ta rios, e suavizando as medidas 
de forza: manifestacións silencio
sas, días de descanso na folga, 
etc. Esta era a postura da USO, 
central maioritaria no comité de · 
folga. 

A patronal pola súa banda, 
ofrecíase á negociación da read
misión dalgúns despedidos, ve
tando outros que consideraba, xa 

Mutua 
de 

Accidentes 
· do .~. 

Traballo 

.A ·mill.or 
garan~(a 

-pr_a as 
empresas 

g_alegas 

G. Mola, 12 
Pontevedra 

de princ1p10, non negociables, e 
en todo caso condicionaba as ne
gociacións é previa volta ao traba
llo. 

Ante esta actitude túzara o 
.conflicto atopouse sin saída· e den-

. de este 'intre asfstese a un caín
beo de postura por parte das cen
trales que viñan eludindo o en
frentamento e levando o conflicto 
por unha vía esclusivamente lega
lista. Así a USO, perante a inope
rancia das medidas que viña pro
pugnando, vese na obriga de se 
píantexar a estensión da loita e 
·aceptar as medidas de forza que 
antes rexeitaba; é decir, a postura 
que a ING xa viña defendendo 
dende un principio. 

cc."oo. tamén propón a estas 
alturas a esterisión da loita, se 
ben tratarfase, asegún esta cen
tral, de chamar a unha hora de pa
ro aos traballadores en solidarida
de con Ascón, pro na perspectiva 
de apoiar a xornada internacional 
contra o paro do día 5, xornada 
que CC.00. - -asegún se rumorea 
nos medias obreiros- pretende 
convertir nunha . movilización de 
apoio aos Pactos da Moncloa. De 
levarse adiante atoparlamonos 
coa paradoxa dunha loita_ polo 
posto de traballo dos obreiros de 
Ascón co apoio simultáneo aos 
Pactos que en boa parte son res
ponsables de que a crisis econó
mica, neste caso do sector naval, 
se tente cargar ás costas dos tra
balladores. 

AS NEGOCIACIONS 

De cara a negociar en Madrid, 
chegouse a un consenso entrà as 

. central.es sindicales ·pra levar a 
postura de readmisión de despe
didos sin condicións. As centrales 
que acucien a negociar, xunto 
cunha r:epresentación da asam
blea de traballadores, son a ING., 
·cc.oo. e uso. co.mpro.meténdo
se todas a defender a postura 
acordada. A UGT autoescluíuse, 
p9rque condicionaba o apoio ás. 
negociacións a que asistira un re
presentante seu és mesmas. cou
sa que non foi aceptada por care
ce.r esta central de incidencia .en . . 

_ Ascón e non ser c?nsiderada, polo 
tanto, representativa. 

En medias sindicales e.$iste a 
sospeita de que a patronal recurre 
ao chantaxe nas negociacións. 

· tentando obter, en troques da 
'readmisión de despedidos, un es
pediente de regulación de empr~ 
go. Polo de agora sigue a remesar 

.. aos traballadores cartas de despi-
do. · 

Mentras tanto, en Vig.o os tra
. baltadores de Ascón celebran 
asambelas periódicamente e. or

. ganizan manifestacións amosan
do a súa firme vontade de seguir 
na loita. 

Seña cal seña o resultado final 
desta loita que enfrentou os tra
balladores de Ascón co grupo pro
pietario das factorías Pérez Mau
ra, pola súa duración e virulencia 
e polas ~lternativas sindicales ra
dicalmente diferentes ·que inter
viñeron no proceso, convirtiuse xa 
nun conflicto obreiro significativo 
e clarificador no panorama sindi
cal galego. 
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cr6nica politica 
Cando a primeiros do 77 o conselleiro-delegado de 

A.SCON, Alelandro Barreras, apr6stase a buscar un mer
cador pra a factorfa, o grupo «P•rez Moura>' c6mpraa a 
baixo precio, e cando tres representantes dos trabalJado
ret se trasladan a Santander pra lnformarse do carácter 
do grupo comprador at6panse, de volta, cunha 1anci6n 
de 1 O dias de suspensión de emprego e soldo e cun novo 
reglamento Interno propicio a unha vlxilancia represora e 
conflictiva. Empezaria asf unha lo,.ga historla de tensións 
co propósito, por parte da patronal, de efectuar unha 
dróstica reducci6n de plantilla -fálase de 500 dos fixos e 
outros tantos empregos nas contratas-. O. despidos f6-

. ronse acumulandor a resposta obreira foi medrando e a 
empresc;a, un bon dfa, ,pecha a fábrica. Neste Intre, men
tras a central galega ING e dúa1 centrales Hpaftola1, 
USO e ·CC.00., empezan novas negociacl6ns, en Vigo 
prodúcense enfrentamentos ent.re traballadores e polida 
armada cun saldo de 5 feridos entre as forzas policiais. O 
ouxetlvo céntrase en anular 01 despidos e a regulación 
que se ampara nunha reconversión técnica en función es
clusiva dos proiedo• empresariais. 

O 5 DE ABRIL 
E coincidindo co devandito conflicto obreiro no noso país 

que se significa pola defensa radical do posto de traballo en 
Gallcia, a Confederación Sindical Europea co apoio implícito 
dos diferentes gobernas do capitalismo máis adiantado, do 
propio gobe~no Suárez - os medias de comunicación estata
les preocupáronse especialmente por reslatar o feito e o Mi
nisterio de Traballo preocupouse do mesmo - plantexa unha 
xornada europea sobre o emprego, propagandeada no Esta
do español por Centrales sindicales que apoiaron o Pacto da 
Moncloa, (que, pola contra , pretendeu instituciona lizar o des
pido libre e a regulación de emprego) e que chamaron a 1 
hora de descanso simbólico, controlado e responsable - fra
seoloxfa que nin se sabe ben que vén decir - pra espresar 
que se está en desacordo co paro. Evidente. Resulta choquei
ro neste país, onde unha das alternativas ao paro tivo que ser 
a emigración, o subemprego, a eventualidade e falla de todo 
tipo· 'de garantfas laborais, o simbiotismo entre o traballo no 
agro, no mar, a industria e os servicios, que se pretenda un 
paro simbólico que denuncie ao paro, cando o movimento 
social galego vénse manifestando con claridade contra eto 
pero, sobre todo contra as causas deso, como fixera na pasa
da 'xornada de loita do 2 7 de xan iro: nin lndustrlas que non 
atendan as necesidades de traballo e se aprov iton sarnento 
das riquezas galegas, nin despido libre, nln depauporación da 
agricultura e da pesca, nin emigración. Todo o qu os rn s
mos gobernas que simpatizan con esta campaña - suflcion
tàmente ambígua coma pra ser demagóxica planearon o 
levaron adiante. 

O PSOE «CONTESTA» 
Tampouco resulta claro que unha formación política es

pañola e preocupada no sel.J df a por ben zoar á Preautonomía 
faga agora o papel de contestador na Asambl a de Parla-

. mentaí-ios como pasou co PSOE na reunión de Raxoi do 31 
de marzal. Se ademais comprobamos que este partido recu
rre a enur:nerar e pedir apoio (?) pra unha serie de problemas 
_nos que nunc? interviu coma o de ASCON - lembremos que 
a UGT nin siquera puido introducirse nas negociacións, en 
Madrid, por care_cer de representatividade - , ou o asunto da 
planificación do ensino e os mestres desplazados -que, en 
troques defendeu e divulgou en solitario a UTEG (ING)-, 
que se pón a criticar o Pacto da Moncloa ou que na Constitu
ción se consagre o despido libre e o lock out, non podemos 
menos ca pensar que ou hai oportunismo ou se trata de xus
tificar a destempo o sentido dunha Preautonomía ineficaz, da 
que xa os mesmos implicados empezan a dubidar pública
mente da súa operatividade. 

.IRREGULARIDADES PREPARADAS 
A operatividade que nembargantes pretende o goberno 

español atraveso da regulación das eleccións ás Cánia~as 
Agra'rias, caí]do as vellas e_ homólogas Hermandades aínda 
están ahf xunto coas súas directivas,· elaborándoa ao marxe 
dos Sindicatos Labregos, semella clara: tentar unha platafor
ma. con representación selectiva, pra que a Administración 
poida controlar e atraguer (que vai ser máis difícil do que 
supón} aos labregos galegos, servíndose das redes caciquiles 

· 1acales . . 
A longa serie de lrregularidades ou restriccións tanto 

n<;>s que pod~n elexir e ser elexidos coma nas confeccións 
. das listas do censo, sin tempo de .esposición pública dabon
do, ó'u a tardanza da normativa referente · á composición das 
mesas, escrutínio, pap~letas, etc., sinalan o carácter desta 
operación salpresa, medida dende enriba que os labregos ga
legos terán que esforzarse en- desbaratar . 

ACLARACION 
Na crónica política do número 1 O de A NOSA TERRA e 

baixo o título Cambeode siglas nun Congreso quedounos fóra 
da .impresión, por dificultades de espacio, o párrafo seguinte: 
O PGP manteráse na clandestinidade anque, asegún poide
mos saber en noticias de prensa, entre outras fontes -A 
NOSA TERRA non foi convidada a este Congreso pra recoller 
información directamente- os simples convidados ao mes
mo tiveron dereito a voto e a posibilidade, inclusive, de ser 
propostos pra o Comité Central. En fin, un congreso que ofre
c!a . todo tipo de oportunidades. 

Nese sentido e posto que na nosa información recolliamos 
de axencias a asistencia do PC ao devandito acto, é necesa
rio aclarar que se trataba do PSG e non do partido menciona
do. 



RACIORAL 
e FERROL: OUTRO 

MORTO NAS PIAS 

Fene: unha corporación antipopular 

Hal poucos dias a Asociación 
de Veclños das Pias. no Ferrol, 
convocaba outravolta á xente pra 
que o tráfico fose cortado -coma 
vén facendo dende hai un ano -
en repulsa dunha nova morte naqu&

la carretelra, cando xa van máis de 
vinte accidentes mortais. Son 
moitas as xestións que se levan 
feitas diante do Mlnlsterio de 
Obras Públlcas - o Axuntamento 
di que non é problema da súa 
competencla - pra reclamar se
máforos e pasos elevados, e 1<a 
por varias veces, mentres a solu
ción se retrasa. os veclños vense 
conando o tráfico sin conseguir 
resultados eficaces e sf, como 
aconteceu o pasado sábado, a po
licia armada. Unhas 1<estións ino
perantes, unha Corporación pasi
va e un Mlnisterlo despreocupado 
mentres cada dia é máis doado 
atoparse coa morte na carreteira 
das Pias. 

e CACICADAS 
EN CEA 
Unha nova asociación cultural 

acaba de nascer no noso país. 
Trátase da Agrupación Cultural 
«CHOUR IZO» que a pesares de 
que os seus estatutos non foron 
aprobados polo Goberno Civil por 
non esp clflcor o domicilio socia l 
tón coma obxetivo loitar pola nor
mallzaclón da cultura galega. 

Puro o máis destacable de to
do. d ica agora. é a oposición 
x rcld polos caciques da vila, 

qu o u lcalde ao frente, fixe
ron toda ca to d manlobras, im
P dlndo o lquller do local e pre
iononct sobr o v cli'los pr.a que 

o prolucto non fos adlante. 

e MANIPULACION 
DA NOTICIA 

.R.GA. do Carballlño. dian 
t 1 d11 noticia dlfundld polo co
rr 8pons I r'lO C rb 1111'\o de Radio 
opul r o pa do dia 21 dos co

rrent . na que informaba que o 
C ntro d Form clón Profesional 
lb se in talar na antorga Escola 
Nacion 1 d Mes go e que este 
feito e a úa concesión foron debi
dos é intervención do Alca Ide do 
Carballlño e máis do partido UCO, 
puntuallza o seguinte: 

Oue a campaña pra conquerir 
un C ntro de Formación Profesio
nal no Carballiño principiou'se hai 
uns nove meses, sendo E.A.GA. 
dende o seu comenzo quen a 
asumiu e levou á práctica , dando 
pra conquerir o Centro os seguin
tes pasos: 

a) Recollida de méis de 1.300 
firmes de estudantes do Carba-
lllño, que foron entregadas aos 
medias informativos. 

b) Visita á Delegación do Mi
nlsterlo de Educación e Canela de 
Our nse. non . podendo falar coa 
Delegada por toparse «de viaxe». 

c) Entrevista co Alcalde do Car
balllño, Sr. Marnotes, quen en to
do mom nto preocupouse polo 
problema. facllitándonos o noso 
des xo de falar coa Delegada de 
Educación e Cencia, e comprome
téndose diante da Delegada a fa
cilitar un local pra impartir as cla
ses. 

Non sabemos se a noticia de
vandita, difundida por Radio Po
pular. obedece ao partidismo do 
seu corresponsal ou a intereses do 
Alcalde. declndo que a concesión 
do Centro de Formación Profesio
nal débese á axuda prestada por 
UCD. cousa totalmente falsa e de
sori ntadora diante a opinión pú
blica, queréndose atribuir a este 
partido un ésito que somentes aos 
estudantes do Carballii'lo lles co
rresponde. 

O único que persiguen tanto ún 
coma o outro é o seu trunfo nas 
prósimas eleccións municipais. 
pra o que xa buscan votos e sem
pre de forma tan caclquil coma 
neste caso. 

FENE.- Corresponsal 

No Pleno Municipal celebrado 
o derradeiro 30 de Xaneiro no 
Axuntamento de Fene foi aproba
da pola Corporación Municipal a 
ubicación dunha Polideportlva e 
dunha Casa da Cultura na parro
quia de Fene -estremo do Munl
cipio- por una valor aprosimado 
de dez e vinte millóns de pesetas 
respeutlvamente. Este acordo su
poñla unha clara agresión aos In
tereses das restantes parroquias 
do Municipio. Este feito, clara
mente caciqueado, foi a pinga que 
fixo reverter o vaso. Foi a culmi
nación dunha política municipal 
desastrosa, levada a cabo, sin con
tar en absoluto cos veciños, por 
unha Corporación totalmente ca
ciquil e antidemocrática, que so
mente tiña en conta os intereses 
dunha clase e dunha parroquia 
determinada, marxinando ao pobo 
en xeral e ás d~mais parroquias 
integrantes do Concello. 

lnmediatamente xurdiu a opo
sición , unha oposición que foi me
drando a medida que a posición 
da Corporación se fixo máis in
transixente. 

Mediante un chamamento fei
to polo Comité organizador dos . 
derradeiros Xogos Deportivos do 
Concello de Fene, artellouse un 
frente común no que entraron 18 
das 20 Asociacións de Veciños, 
Sociedades Culturales, Recreati
vas e Deportlvas e APAS do Mu
niclpio. A este respeuto fixéronse 
unha chea de xuntanzas, decidin
dose nunha delas, celebrada o dia 
13 de Febreiro, mandarlle un es
crito ao Alcalde, cousa que se fixo 
sln que deica agora se tivera res
posta ningunha a el. 

Coma seguinte medida deci
diuse recoller firmas polas parro
quias pra que foran anulados os 
acordos antes citados e se conta
ra con todas as parroquias pra a 
xusta repartición, presentándose, 
a requerimento verbal do Alcalde, 
alegacións individuales por todas 
as Asociación.s e Sociedades. Fo
tocopias destas alegacións e fi(
mas recolleitas foron entregadas 
igualmente en Urbanismo e no 
Goberno Civil, ao mesmo tempo 
que lle era solicitada unha entre
vista por unha Comisión elexida 
polas Asociacións e Sociedades 
ao Gobernador Civil pra antes do 
dla 27 de Marzal - data na que 
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se iba celebrar un novo Pleno no 
que se lban reconsiderar as apro
bacións polémicas da Casa da 
Cultura e da Polideportiva, que di
to seña de paso sería construfda 
en zona verde, asegún o Pian Ur
banístico de Fene-. O Goberna
dor fixo ouvidos ><ordos a esta pe
tición, contestando máis tarde 
que a entrevista tiña que agardar 
tumo; tumo que non tiveron que 
agardar o Alcalde nin a Corpora
ción Municipal pesia non teren 
solicitada entrevista ningunha. Asf 
é a democracia que temos e asi se 
respetan os dereitos do pobo. 

As Sociedades e Asociacións 
ante esto fixeron un chamamento 
a todos os veciños pra que asisti
ran ao Pleno do día 27 de Marzal. 
Este chamamento foi feito igua~ 
mente pola AN-PG, a cal estivo 
dende o primeiro intre loitando. 
xunta coas Sociedades e Asocia
cións polos xustos dereitos dopo
bo. 

O mencionado día 2 7 cele
brou se o Plene Municipal coa 
asistencia de todas as Sociedades 
e Asociacións e de numerosos ve
ciños, en número aprosimado a 
duascentas persoas. Pra salpresa 
de todos atopábanse diante do 
Axuntamento numerosos Guar
dias Civiles ao mando do tenie.1te 
da zona, o cal intentou influír na 
)(ente' coa súa presencia e as súas 
palabras. chegando ao colmo co 
cacheo que ~e fixo aos veciños 
asegún iban entrando. 

Empezouse o Pleno, logo dun
ha advertencia do Alcalde de que 
o público non podía falar. Eviden
temente, pra os caciques, o pobo 
está millor coa boca pechada, que 
xa velarán eles polos seus intere
ses. Pálabras testuales dun caci
que (ditas en castelán. por supos
to) fóra do Pleno: «Oue a xente 
durma tranquila. que nós somos 
moi' honrados e )(a sabemos o que 
lle convén _ao pobo». O Pleno en ·sr 
foi unha auténtica mascarada, su
poñendo unha verdadeira toma
dura. de pelo pra todos os aH pre
sentes. A Corporación Municipal 
ratificouse nos acordos, referen
tes ao Polideportivo e Casa da 
Cultura, adoptados no Pleno do 
día .30 de Xaneiro, desouvindo e 
rexeitando as alegacións que ase-. 
gún o «democrático» Sr. Alcalde 
non eran tomadas en conta. Dian
te desta, a xente, ao ttmite da re
sistencia, estoupou, e entQn o AI-
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calde mandou desaloxar o local e 
seguiu o Pleno a porta pechada. 

os· veciños agardaron fóra a 
salda da Corporación, pedindo a 
berros a dimisión da Corporación 
ao sair ésta. A continuación fíxose 
un comunicado á prensa na que 
se pedía igualmente a dimisión da 
Corporación. 

Diante. de todos estes feitos o 
frente ANTlCOR PORACION for
mado polas devanditas Asocia
cións e Sociedades, deeidiu deixar 
de lado legalismos e alegacións e 
loitar na práctica, dunha maneira 
aberta, contra os señores caci
ques da Corporación. Coma pri
meira medida decidiuse lanzar un 
comunicado espricativo por todo 
o Município, recoller firmas por 

Ma rin: 

todas as parroquias pra entrega
las no Axuntamento, ao mesmo 
tempo que se fai unha manifesta
ción e se tén pensado facer un pe
che cos representantes das Socie
dades e Asociacións e militan\es 
da AN-PG. 

O peche faise pra : 
Exisir á Corporación Municipal 

que dimita por desouvir as ><ustas 
peticións do pobo. 

Esixir a participación real dos 
veciños na xestión municipal pra 
evitar decisións caciqueadas que 
vaian encontra dos intereses do 
pobo. 

Anular os acordos da ubicación 
dunha Polideportiva e unha Casa 
da Cultura na Parroquia de Fene. 

Abastece~ento de auga 
sin solucionar 
Marfn.- Corre1pon1al 

Van alá máis de seis meses 
que os veciños das parroquias de 
S. Xulián, Santomé, ·Seixo e Ar
dán, do a)(untamento de Marín, 
escomenzaron unha loita contra o 
Axuntamento, ao enterarse que 
'pretendía levarlles a auga do río 
Loira pra intentar solucionar o 
grave problema da falla de auga 
que hai no vran -en Marln e que 
aos veciños do rural non lles .pare
ce )(USto, másime cando o proble-· 
ma podería ter outras solucións 
tales coma millorar as actuales 
captacións e encorar· a grande 
cantidade de auga que no inverno 
se perde debido ao estado das ac
tuales canerlas e á insuficiencia 
do depósito da Costa que verte 
auga todos os días. 

Despois de moitas asambleas 
en diferentes lugares, onde os ve
ciños deixaron ben . clara a súa 
oposición ao proiecto, e despois 
doutros tantos escritos dirixidos 
ao Alcalde e ao Gobernador Civil , 
ún con máis de ·800 firmas, onde 
se manifestaban as razóns da súa 
oposición, o proiecto sigue en pé, 
pendente de resolución, coma un
ha amenaza constante. 

O máis curioso e o que máis 
tén indignado aos veciños foi que 
no derradeiro pleno do Axunta-

rne.nto, onde a aprobación do 
proiecto era un punto no orde do 
día, nada se resolveu, gracias a 
unha intervención, moi astuta, do 
Alcalde, deixando o asunto pra 
outro día, pois asegún el a vota
ción non estaba clara. Todo esto 
.despois dunha votación con oito 
votos a favor e dous en contra e 
na que o Secretario dixo que se 
rexeitaba o proiecto, )(a que ase
gún a lei non había maioria abso
luta como .ara necesario pra a súa 
aprobación. Unha vez máis os ve
ciños que acudiran ao Pleno pui
deron comprobar o interés do Sr. 
Alcalde de levar adiante o proiec
to por enriba de -todo, e tiveron 
que tragar safva diante deste fei
to, despois de seren amenazados 
con ser botados fóra de non estar 
calados. 

-O interés céntrase agora no 
prósimo Pleno pra saber os novos 
pasos a dar, xa que os veciños 
afectados non están dispostos a 
perder unha auga que lles fai falla 
pra regar máis de 200 has., pra 
mover 44 muíños, pra lavar roupa 
máis de 200 familias e incluso pra 
o consumo doméstico .no vran, en 
que os pozos que surten de auga 
as casas secan na súa maioría . E 
pra impedir o que eles ·consideran 
unha inxusticia están dispostos a 
todo. 

BRU 
Distribuidor 
FERRETERIA 

SILVA 
PONTEVEDRA 



NACIONAL 
da cultura portuguesa veu motivada 
por ser galega. Safn moi nena 
de acó e na Universidade de Madrid 

A NOSA TEllltA / 7 

O estudo das relacións de Curros Enrfquez 
con Portugal ou unha Gramática 
Portuguesa na que se analiza o 

noso idioma dende o punto de vista 
histórico _e comparado; ~ preocupación 

polo «iberismo» e polas relacións 

era o máis próximo»-, agregada de Língua 
e Literatura portuguesa. -a única en 
·España- en Salamanca, e directora 

político-culturais entre España e 
Portugal no século XIX ou o ·interés 
pola Literatura africana de espresión 
portuguesa; traduccións de obras de 

creación e unha Antoloxfa de poesia, 
son parte do traballo que 

d~senvolve .Pilar Vázquez Cuesta 
-«a miña actividade no campo 

do mesmo Departamento -tamén o único 
en España-. Pilar foi a primeira 
catedrática de portugués na Escola 
Superior de Comercio de Madrid 
e profesora a~xunta de 
Filoloxía Románica 
na · Complutense hastra o seu 
traslado a Salamanca. 

PILAR VAZQUEZ CUESTA 
¿Cól é a dimensión efectiva, 

non só académica, do Departa
mento que dirixes? 

E saír da Universidade, chegar 
á cidade, e tratándose dunha Uni
versidade onde non hai Lingua e 
Literatura Galega considero que 
tamén está no meu deber divulgpr 
a cultura galega. Unha das miñas 
asignaturas chámase Portugués e 
eu· interprétoa coma linguística 
galego-portuguesa. Por outra 
banda e de cara á ci.dade, procurei 
levar escritores galegos, organizar 
ciclos de conferencias -tamén o 
fixemos coas culturas africanas de 
espresión portuguesa-. axudar a 
comprender a situación da cultura 
galega no mundo, que non está 
dentro da área da cultura españo
la, senón na diríamos, luso
brasileira-afro-portuguesa. Neste 
senso serfa moi importante o la
bor dun departamento portugués 
na Universidade de Santiago. 

¿Inclusive a níveis pr6ctico1? 
Sí, porque as esperiencias des

tes países poden axudar á poten
oiación de certos aspectos da cul
tura galega asi coma a espallala 
no Portugal do Sul, singularmen
te, que fora conocida no Brasil, na 
Africa ... os libros terian máis difu
sión, máis tirada ... entendo que 
chegaria o momento no que todo 
ese problema ortográfico que 
agora, penso que prematuramen
te, estáse a discutir, resolveríase 
na medida en que se tivese en 
conta non sô as normas de ·Portu
gal senón as dos países africanos 
que se espresan neste idioma 
-que aínda non están en situa
ción de ocuparse destas cousas, 
que. son pormenores, coma ao 
mellor nós tampouco non esta
mos no· momento de falar, pero 
terían algo que decir. 

A batalla pola normativa t'n 
pouco que ver, ent6n, coa nor
malización lingufstica 

Dende o punto de vista llnguís
tico -e esto vaise ver no propio 
castelán- non tendemos á unidade 
senón a diferenciar nomas linguís
ticas paralelas e que realmente 
permitan que non haxa unha se
paración social en contraste coa 
unidade xeográfica. Por exemplo, 
se hai unha norma única pra o es
pañol será a costa de que o pobo 
de México teña que escribir moi 
diferente do que fala. Pola contra. 
se se admiten. normas diferentes 
poténciase a unidade lingi.Hstico
social. vertical. frente á unidade 
xeográfica, horizontal. Penso que 
o escritor galego está máis perto 
do seu pobo porque non hai unha 
norma unificada, é decir, preten-

Contra , toda artificialidade 
der unificar de maneira artificial é 
contraproducente. Mira, en toda a 
Edade Media howbo unha Litera
tura importante sin unificación de 
línguas e ortograffas porque, ao 
·remate, o pobo escolle unhas for
mas determinadas e non habendo 
problemas de comprensión, como 
non hai no caso do galego, non 
hai que forzar a unidade. 

Pero no eido do reconocemento 
institucional dun idioma ¿qu6 
significan por unha banda a · 
cooficialidqde e, pola outra, a 
defensa da oficialización? 

Bueno a cooficialidade xa de
mostrou o que dá de si no caso do 
Quebec, onde deixando escoller 
aos pais éstes elexían o inglés 
aínda que fosen francófonos ou 
mesmo emigrantes de países 
francófonos, e tiveron que sus.ti
tuír esa norma liberal e individual 
pola territorial: o que estivese no 
Quebec tiña que escoller o fran
cés. Mais. en xeral, nin siquera se 
aprican estes esquemas de ma
neira xusta, porque se o que se le
xisla é que os pais galegos peidan 
mandar os seus fillos á escola en 
castelán ou en galego, habería ta
mén que engadir que os galegos 
que están na emigración tiveran a 
opción da escola en galego, se
guindo este criterio individual, ou ~ 
seña, se o castelán falante tén de- ~ 
reito ao ensino càstelán en Gall
cia, o galego falante tén dereito rritorio. A cooficialldade vai contra 

~ 
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ao ensino galego f6ra do seu paf s. 
E esta é a primeira cousa faiseada 
porque escóllense os dous crite
rios a favor da lingua forte-. As leis. 
non sei o que pasa, protexen sem
pre ao forte. A cooficialidade con-

duce. a legalizar o asoballamento 
da llngua en desventaxa. á que se 
lle deixan uns poucos dereitos no 
seu pafs é ningún dereito fóra. en 
tanto que a llngua forte tén todos 
os dereitos no seu territorio pro
pio e moitos dereitos no outro te-

o galego. 
Dende a perspectiva dunha 

persoa que, coma ti, vive fõra 
do noso paf1, ¿c6mo se manifes
ta o proceso de galeguización 
da nosa sociedade? 

Penso que vai pra adiante por
que vai no senso da histeria. Un 
dos grandes erros é pensar que os 
nacionalismos van contra o inter
nacionalismo porque pra que haxa 
internacionalismo non pode haber 
Estados intermedios, senón que 
tén que pasarse das nacións 
ao internacionalismo, e os Es
tados imperialistas coutan esta 
relación. Coa Revolución francesa 
chegouse ao principio de nación 
igual a Estado pero interpretouse 
non que cada nación tiña que ter 
o seu propio Estado. senón que 
cada Estado tiña que convertirsà 
nunha nación. A raiz do século 
XIX, Eu!'úpa estáse a refacer a ni
vel de concencia, e en parte a ni
vel político, de maneira máis au
téntica. E tamén a loita de Africa 
frente ás divisións do colonlalis
mo. En Europa aínda restan anti
gos imperios pero hai espacios xa 
arranxados, se pensamos. por 
exemplo, na Hungria dominada 

por Austria e que á súa vez era 
opresora de pobos iugoslavos e 
rumanos. Hoxe é unha nación co
herente, con 6 millóns de habitan
tes, que non coloniza nin é coloni
zada: resolveuse . o imperio 
Austro-húngaro. Pero hai ,parte de 
Europa que a~da non chegou a 
unha estructuración racional. 
Mesmo que chegase a haber un
ha confederaéión europea terra 
que ser de Estados que coincidi
sen coas nacións, e hoxe non 
coinciden. 

_E ¿c6mo se recolle, móis aló, 
esto que dis? ¿Cómo se inter
pretan os procesos de recupera
ci6n nacional non só a nível cul
tural sen6n de organizaci6n so
cial, de formacións ~Uticas pro
plas? 

Non se entende nada. Estou 
convencida que só quen o tén 
sentido no propio corpo o enten
de. Por exemplo eu teño amigos, 
moi progresistas. 'que cando che
ga o momento non entenden na
da. Pensan que é igual rexión ca 
nación, que os problemas de Sa
lamanca serán iguales ca os de 
Galicia, noN ven a diferencia. No 
caso do idioma o mesmo: ¡o cas
telán 1 Cando a un alumno se lle di 

que tén que ler en galego, ¿ cómo 
vou entender?, pois non vas ser 
máis estúpido ca un neno galego 
de 6 anos que ao chegar á escola 
ensinan/le a ler en castelán. Gali
cia é posible que nun intre deter
minado dea unha salpresa pra os 
de fóra porque. pra eles. por enri- • 
ba das ideoloxías políticas, a xen
te é do Noroeste ou do Centro. E 
triste decilo pero é así, hai tanto 
españolismo, igual, na esquerda 
coma na dereita. 

Referente aos movimentos 
autonomistas que se estón a 
~ar dentro de Espaf\a, o 
ca1telón-leon6s, por exemplo, 
¿a qu• respostan? 

Son consecuencia "' de certo 
medo a perder o tren, medo que 
xustifican calificándose de colonia 
de Catalunya e Euskadi, pero un
ha colonia moi adivertida que non 
quere independizarse porque, ar
gumentan. perderian todo o su
dor, todo o traballo. todo o diñeiro 
que os emigrantes deixaron neses 
países. Respecto de Galicia sln
tense solidarios con ela coma pats 
pobre, non coma polo asoballado. 
do. 

MARGARIT A LEDO 
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resumes 
e O CARBALLl~O: 

PERIGA O POSTO 
DE TRABALLO 

A máis importante industrla 
coa que conta O Carballiño no 
mmo da hostelerla, o hotel Aren
toiro, está a facer, dende hai un 
pnr de meses, continu9s despidos, 
olcanzondo l<él na actualidade un 
toLDI de 19 trobolladores. 

O hotol Ar ntolro contaba no 
cforracloiro mos de nadal cunha 
plantllla do 36 trnbolladores, son
do pr •clsomonte nose mos cando 
:.o produciron os prlmolros 1 O 
despidos, ao pocharse os servicios 
de comedor. 

Un mos máis torde, o 28 de xa
noíro. ora despedido Manuel Ma
riño Arlas, traballador que o dia 
ont rior tomara parte octiva na 
xornada do loita contra a polftica 
económica do goberno e o Pacto 

· da Moncloa, xornada que estivera ' 
convocada pola lntersindicol Na
cional Galega. Os 8 despidos res
tantes procluclrorise no pasado 
mes do febre iro, alegando a em
pmso «fa lto de rondimiento en el 
trobojo». 

Estes rlospidos maioritarios 
r¡uo D e 1 a de Aforros provincial 
de Ourenso está a levar a cabo es
t:'m ncamiñados, asegún o noso 
uício, o un próslmo peche do ho

tol, pois non poclomos esquocor 
c¡uo xo µ chou o Avl , propie
dnclc tumón tio C lxa d Aforros, e 
quo 1 tttnbo ublclldo na veclña vila 
ctu Rlborlovio. 

/\ri pol., stá próslmo o desa-
P wc r o único s rvlclo (postos 
d tr 1hullo) quo C<ll><a prosta ao 
' 11bnllli'io, porx11dlconclo, uo mes

mc toinpo, o Ci1pucl cl do turl tlca 
<ln vlln, pr lnclpul fonto do vicia. so
lm de todo no vrnn. 

/\ 11 11 r lncllcnl Nucionul G lono 
< u Bloqu1 Noolonnl Popular G.a
lo¡¡o foron Ub único forza qu 
nwnlfusturon públlcum nto a súa 
H lldnritludo con todos os d sp 
cliclos, lgnlflcondo - ti comuni
udo, rem itidos aos mocilos de in-

for moclón locolos - que omonte 
os Culxas do Aforro de Gollcia po-
1 n ohegor .i cumpllr unha· fun

ción oo sorvicio dos traballadores 
(Jlllogos no caso en que esteñan 
upcditodas és decisións dun Go-. 

berno Galego con plena capacida
de de elaborar a polltica económi-

a en Gallcio, e móis concreto
mente a polltica de aforro e inver-

sión. Xon fernóndez Pinal 

e O FREIXO CONTRA 
UNHA AREIRA 

No malecón do porto, é vez pa
seo, do Fre ixo, queren construir 
unha reira pra o desembarque e 
posterior co rga en camións, contra 
a vontade de todos os veciños que 
se opoñen a usurpación dun te
rreo público e de vital importancia 
pra a economia da vila. 

Nun soio dia reco lléronse, por 
parte dunha comisión de veclños, 
máis de catrocentas firmas, que 
s 1 án presentadas no Goberno Ci
vil cJa Coruña, pra que non seña 
renovada a concesión, ><a autori
zado o p sado ano sin que nin-
guén soupera nada e sin que se 
procedera ó construcción da arei
ra que ogora perece lnminente. 

As ol gacións dos veciños son 
principalmente as seguintes: per
xudica á esplotaclón da praia co
mo única reserva natural pra cria 
de ameixa. Non permite o amarre 
elos barcos na zona máis amplia e 
importante do porto, que se veria 
som tido a un paso con tonte de 
camións. Privaríaos do paseo e do 
lugar tradicional das festas, aparte 
de que a me ma infrae tructur!I 
do porto non permitiria este tipo 
de utlllzaciôn. 

A vontade dos veciños parece 
firme frente â concesión de 
«Obras del Puerto» a dous veciños 
do Freixo que son os promotores e 
únicos proplot rios do arelra.· 

-----llllllÍI--------~--~ 
Albeites: a necesidade 
suple os títulos 
Durante moitos anos, dende case sempre, 
unha chea de homes fàrtáronse 
de correr -a cabalo · case sempre- os 
camiños galegos, chamados a manciñar 
animais enfermos. Así cubriron e afnda 
siguen a cubrir a· necesidade 
veterinaria do agro galego ante a 
~fscasez, ou a case in_ésistencia, 
de titulados. ·Estes homes son os albeites. 

· Cando o Xosé Antoño empe
zou a exercer a profesión de albei
te en Pacias, aló na Terra Chá, na 
rodeada había únicamente dous 
veterinarios, ún en Mondoñedo e 
outro en Lugo. Daqu~la, ao pé do 
1 920, á falla de titulados pra 
atender o. gando, era lóxico que 
algunhas persoas foran xurdindo 
na adicación a este cometido. 

Todos eles labregos e amantes 
da v.eterinaria, deprendían con ou
tros albeites aínda máis vellos, 
tanto á conta de ir con eles coma 
de ler libros que, se ben básicos, 
servian pra obter unha serie de 
conocementos. 

ANOS 20; CURAR A FAME 
Eu escomencel ha! 56 anos 

- fala Xosé Antoño, o Real de Pa
cias- cun dalô de Bretaña, An
drés de Antón, que tiña fama de 
ser bon albe/te. 

N qu la época a fame era a 
nf rmodode máis común. O gan-

. do padocf a da subalimentadón, e 
ao non haber calcio, as enferme-
dados non eran nada doadas· de 
vencer. Daquela curábanse pou
cas vacas e non· sei 1Jin cómo ... , 
Non habia antibióticos, han habia 
nada, e moitas· das . que morrian 
era de fame. Non habia piensos 
nin se · lles daba fariña. Así. en 
moitas ocasións a ·menciña máis 
apropiada era calquera reconsti
tuinte de fabricación caseira co
mo podían ser, por exemplo, ovos 
con leite. Enfermedades cáseque 

· tan perigosas coma a fame e coas 
que os albeites. se vían oprigados 
a enfrentarse eran os carbuncos, 
ún deles, o bactaradiano, mortal. 
Unha vez en Bretaña -comenta 
o Real - morreran corenta e tan
tos bichos; foi cando empecei a 
vacunar eu ... Levaba tres anos ou 
catro saíndo. 

Certas manciñas tósicas eran 
bastante difíciles de conquerir po
los albeites principiantes. Tiñan 
que acudir a un médico conocido 
que lles puidera proporcionar '1S 

recetas. Dendes que me deron en 
conocer ·os boticarios dábanmas 
igual e quedábanse co apunte e 
logo onde tiñan eles un veterina
rio amigo pedian/le a receta. 

No 1931, un veterinario 
- dende Meira- tiña que aten
der nin máis nin menos ca cinco 
axuntamentos. Ao pé del sería on
de o Rosendo Vila - pra os ve
ciños Rosendo de Valente- en
cetou a súa profesióri de man
dñeiro. 

Calquera via a necesidade de 
que xente asi xurdira pra cumpllr 
un auténtico servicio público, cán
tas veces non remunerado. ¿Que 
se a profesión daba pra vlvir? Se 
traballabas, si... se ibas botar as 
patacas e ibas ... A resposta confe
sa claramente a ilegaiidade á que 
se ven sometioos. Non podfan co
brar e se o facían arriscábanse a 
unha · denu.ncia por parte de cal
quera veterinario. 

· Pero non~ non había moitas. de
nuncia~. Ta.ÍT)én é razonable a afir
fTlación d.ó Xosé Antoño. Porque, 
¿ quén iba denunciar se non había 
cáseque titulados? En todo caso. 
e çando esta se produciu, foi case 
sempre por unha xenri;iira persoal: 
un albeite que cura un animal. 
despois de que o dera por imposi
ble un veterinario, ou cosa~ seme-
1 lantes. Por esa os albeites víanse 
obrigados -salvo casos excep
cionáis, algúns que c'?bran coma 
un veterlnario, sendo sempre sal
vados polas súas boas re/a

_cións - a· non cobrar, recibindo 
polo seu traballo o pago en espe
cies qu~ o cliente tiña por come
nente. 

Cando Rosendo de Valente es
comenzou a exercer a albeitería 
non había précticamente man
ciñas e compría encargar as for.:. 
mulacións que aparecian nos li
bros aos boticarios. Tamén o cal-

.cio era preparado en solucións 
(viña en pó) e non tiña composto 
de ningunha.clas. Tamén f?e teñen 
utilizado herbas, sobre todo pra o 
corazón, coma calmantes (ador
mideiras; ·das que se saca o opio e 
que son moi comúns pola zona da 
f>astoriza), etc., pero· o seu uso 
non er.i mói repetido. 

TRA~ALLO ARREO 

Posteriormente foron chegan
do as manciñas modernas e as 
curacións fóronse facendo máis 

. doadas. Ao mesmo tempo o gan
do xa era millor coidado ca anos 
antes .. Mira, acórdome eu· -co-· 
menta o Xosé Antoño- cando 
había vacas quf;- se lles descon
xuntaban os ósos e decían que es
taban respaldeadas... e o que 
tiñan non era máis ca debilidade. 

Seu irmán, Manuel do Real, ta
mén albeite, escomenzou a man
ciñar aló en Aldurfe -no remate 
da Terra Chá, xa no Concello de 
Riotorto- máis pra acó, cando as 
manciñas xa estaban máis é man. 
Entón os albeites xa tiñan que 
ampliar os seus cpnocementos 
mediante libros máis especla4iza
dos ca os empregados denantes. 

Ser albeíte sin ler libros, eso 
era engañar ao próximo, porque 
mir<jl, con ler !:? todo ... unha vaca 
non fala e... ·· 

Polo régular. os albeites sem-:: 
·pré _tiveron moito traballo ._Eu 
teño pasado tempadas sin ir á ca
sa (Xosé Antoño); Tíñamos bas
tante traballo. Día e noite, e non 

· se atarrecia a saír; eu teño saldo 
hastra a 25 kilómetros (Rosen
do)-, e ainda hoxe esta é cousa 
que nunca lles falta -Agora teño 
que ir a· catro ou cinco sítios ... e 
fôrame millar estar na casa pro ... 

· (Manuel) -, entre outras cousas 
porque en moitas ocasión solucio
naban e siguen solucionando pro
blemas por un costa moi inferior 
ao que supoñería a chamada dun 
veterinario, son máis localizables 
ca éstes e ademias -algo que 

non se pode esquencer- son la
bregos coma ó cliente e saben 
moi ben dos seus problemas por
que son comú-ns. · 

MANCIÑEIROS 
«DE PALABRA» 

Frente a estes homes - hastra 
certo punto, anque sin titulación, 
veterinarios con máis ou fl'.enos 
conocemento centíficos- esis
tiron e aínda esisten mancíñeiros 
de palabra pra o gando. Non é de 
estranar que non teñàn a· mitade 
das tradicións que teñen .os men
ciñeiros das persoas·, entre outras 
cousas porque as · enfermedades 
sicolóxicas do gando son escasas, 
e non se pode curar por suxestión. 

A muller do Rosendo contaba 
que alí na súa parroquia ela lem
bra unha vaca que tiña unha fita 
arredor dos cornos e diante un 
fardeliño e a min levtJbame a vida 
saber o que tiña a!í aquela vaca e 
unha vez collémola (eramos tres 
irmtms) e mirtJmoslle e tiña unhas 
medallas. 

Tamén nos contaba Manuel do 
Real que nunha ocasión, indo el 
cara Ferreira vella, atopara un ve
ciño que lle pediu que lle fora ver 
unha vaca. Denantes foran xunto 
dun destes manciñeiros que º lf es 
dixera: vade tranquilos que vai sa
nar. O Real atendeuna e sanol_! ... e 
o menciñeiro tiña razón. 

¿ACABANSE OS ALBEITES? 

. Calquera dos tres. albeites que 
falaron pra A NOSA TERRA éom
partÍa á .opi.nión. de que à súa pro
fesi6ri percÚásé pra se.mpre én. be~ 
neficlo 'dunhâ ~a meirailde caber~ 
tura po·r parte dos veterinarios.- . 

Franciscó Macarro, veterinario 
de Riotorto. logo de· referirse á co
bertura que fixeran durante moi
tos anos dunha necesidade nun 
campo que non tÍ!1a. asistencía ve
terinaria e de criticar a falla de for
mación dos labregos -inclusive 
dos que asistiron a cursiños ofi
ciales encol do tema - respeut"ive 
de conocementos veterinàrios, 
opina en col da estinción dos . al
beites: os manci11eiros deben de
saparecer e o labrego tén que ter 
un conocemento real de hastra· 
onde pode chegar. E o manciñei
ro pensa que sabe tanto coma un 
veterinario porque a el non lle ca
f}e na cabeza que esista máis cen
cia ca a que el tén. 

O albeite sí se dá conta das 
súas limitacións e cavila nunha 
millar cobertura veterinaria, por 
p~rsoas -esa é importante
méis vencelladas ao medio. Así 
Rosendo falaba de que carece
mos de escolas veterinarias, e se 
houbera eiquí unha escola estu
daria máis xente daquí veterinaria 
porque habería unha posibilidadé 
meirande economizar no estudo 

·e a mais era unha chamada moi 
grande porque estaba ahí. 

- Ñàmentras, -algún labrego non 
"deixa de albiscarlles posibilidades 
de supervfvencia, baseándose no, 
anque minoritario, efectivo acce
so de xente: nova é profesión qºue 
inelusive realiZ:a operacións (cesá.: 
reas principalmente) a moi baixos 
costas. E os labregos non .esta
mos pra derrochar cartos. 
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O FRAUDE DA PREAUTONOMIA 
Todo canto temos antlcipado 0t nacionalis

tas galegos "'" de .. cumplir con toda nactltu
de: Galiza sigue a ter unha naci6n sometlda a 
relaci6nt colonial1 por parte do Estado npaftol, 
por arte e gracla do1 partld0t polftlcos ettatais, 
outrora moi democróticos e antifranqul1ta1. Son 
dos rue podo afirmar coma testlmufta de etcep
ci6n que 0t compafteirol de loita da oposici6n 6 
Dictadura -PSOE, DC, PCE- lncumpliron a1 
súas promesas e retrocederon n0t MUI presupos
tos polf t~cot democr6tlc0t.. Ainda lembro -e 
gardo documentos ao efecto-. cando en xufto de 
197 5 na chamada Plataforma de Converxenda 
Democrótica todas as fonas polftlcas que a inte
graban 1;1dmitfan como compromiso inescusable 
o manter, unha vez derrumbada a Dktadura, o 
dereito 6 a~todeterminaci6n e ao autogoberno 
das Nacionalidades -Galiza, Euskadl e Cuta
lunya- e a implantar un Estado espaftol de es
tructura federal. A. Xunta Demqcrática nese sen
so, e ·asJ hai que recoftecelo, xamal1 pasou da 
aceptàci6n dos Estatutos de Au.tonom(a da épo- . 
ca republicana. Refundidas a1 dúas organiza
ci6ns estatais en Coordinaci6n Democrótica, des
pois na Plataforma de Organismos Democrótlcos 
e finalmente na Comisión Negociadora con Su6-
rez, apana1 se os ·partidos estat~I• e centralistat 
van manter o dereito ao autogoberno. das Nacio
nalidades. 

Da ruptura democrática, co que .imp~icaba en 
profundidade e ak;ance o término. iban pasar axiña 
á ruptura pactada co réxtmen que se esfarelaba, na 
propia persoa de Suárez, a coa Monarquia, como 
forma de· goberno aceptable pra unha transición dt
fícif .e caristiosa, na que comezaba unha verdadeira 
batalla pra a toma do poder polos mesmos de sem
pre, con problemas tan graves ao fondo coma o Sa
hara e Canarias, este último por re50Ner afnda ho
xe. 

Nesas neQociacións, como é de rigor na oposi
ción centralista presuntamente democrática, os de
reitos das Nadonalidades a- o Federalismo como 
forma de Estado, única que ·permitir{a incluso unha 
axeitada solución do problema de Canarias, van ser 
arrombados, na estultice tarríén dos de sempre que. 
coidan que o Federalismo separa cando é todo o 
contrario: xungue, une en solidaridade e fai a un Es
tado forte e moderno. 

Con ansias renovadas os centralistas pactan in
cluso unha lei electoral que vai en proveito único, 
esclusivo e esclufnte, dos partidos estatais que 
teñen as súas sucursais espalladas pola xeografia 
peninsular, de xeito tal que os partidos das NaciO
nalidades interveñen en condicións totais de infe
rioridade ao se aplicar un sistema electoral que be-

historias de ·esmagados 

XOSE LUIS FONTENLA 1. 

neficia aos grandes partidos. Somente o pacto cos 
partidos centrallstas (caso do Partido Sociallsta de 
Catalunya) que se aHa oo PSOE ou alianzas en 
frentes ampHos permite o acceso dos partidos das 
Nacionali~ades, en número reducido, ás Cortes. O 
aforismo galego quen fai a !el fai a trsmpa cumpllu
sa no proceso electoral do 1 6 de xuño á perfeución. 

Os partidos nacionalistas galegos non fixeron 
ningunha das dúas cousas poslbles en tal situación:· 
crear un frente nacionalista sobre as Bases Políticas 
do Consello, logo recolleitas pola AN-PG, ou fraca
sado este intento, pactar con condicións cos parti
dos estatais. Por estes motivos, unha lei electoral 

• 

amañada e unha escesiva pureza nacionalista, non 
temos os galexos hoxendfa representantes nacior:ia
listas nas Cortes, donde quéirase ou non .hai que. dar 
unha batalla pra conseguir un testo constitucional 
que garantlce- realmente os dereitos das Nacionali
dades sobre presupostos federa Hstas. Os bascos e 
cataláns non hai moito decían que non atopan ln
ter\ocutores válídos nas Cortes ao non haber gale
gos demócra.tas nacionalistas nen no Congreso nen 
no Senado. 

Frente ao país os partidos nacionalistas actuais 
teñen COfltraguida unha grave responsabilidade-: a 
de loitar por unha Constitución xusta que respete os 
dereitos das Nacionalidades, a nível do Estado, e a 
de loitar por un verdadeiro Goberno Galego, Asam
blea Lexislativa e Presidencia democráticos a nivel 
galego, con movilizacións de masas e actuacións de 
toda clase por via parlamentaria e estraparlamenta
ria. Nesa prasis diaria collerán forza os nacionalistas 
e tiraránlle a venda dos ollos aos galegos, denun
ciando uAha preautonomía e un proiecto de Consti
tución que é un fraude para a nosa nación. 

A preautonomfa, por moito que se diga que 
simbólicamente vén recoñecer os dereltos nacio
na~s de Galiza -aínda que non mencione a bandei
ra, o idioma e o himno-, non é senón unha farsa 
máis do tinglado político montado polos partidos 
estatis centralistas -PSOE, PCE, UC- que queren 
aparecer cunha presunta face democrática atraveso 
dunhas preautonomfas e dun proiecto constitucio
nal qua non pasan da simple. descentralización . 

A mesma preautonomfa apenas é máis do Q(:Je 
unha coordinación das Diputaclóns provinciais que, 
como é ben sabido, afnda están Fexidas polos do ré
xima anterk>r, da Dlctadura, e non tén en conta nen 
a posibilidade dunha necesarla reestructuración do 
réxime k>çal na nosa naclón: parroqula, bisbarra ... 

O dereito dos ga~ a dispormos dos nosos 
recursos naturais, do noso capital, do noso traballo, 
non vai ser a~anzado sen ~ta. Emprazar á Xunta 
de Galiza desde xa, esixfndolle competenclas con-

. cretas en todo os eidos en prrn do noso pobo, k>itar 
contra o centraUsmo e máis o coloniallsr:no que nos 
queren impor o Estado e máis os partidos estatis 
non é senón unha batalla máis que os partidos gale
gos non sucursallstas deben de se plantexar de in
mediato, sen renunciar por Iso aos seus pfantexa
mentos nacionalistas e federalistas contidos no seu 
~tdearlo respectivo. E o único xeito de desfacer ese 
grande fraude que é en sf a preautonomfa e a propia 
Constitución espai'\ola, tal como está pr:oiectada, 
pra as nacións do Estado españot, cuios textos me
recen comentaria especial noutra ocasión. 

Agardemos que os partidos nacionalistas sexan 
capaces agora de se agrupar nun frente común pra 
o combate que se albisca. 

Por X. MARIN 
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Fai catro anos os mandamais de Bóve_da, 
antes de que lles colleran a vez os d.e Rubián·, 

amañaron uns locales pra o grupo escol·ar· e puxéróns_e 
á espera dun novo edificio que a súá construcción está a punto 

de ser subastada. Esta disputa polo gru.PO era entre os caciques, 
maiormente, dos dous pobos máis grandes do axuntamento, que 

se en Bóveda, que se en Rubián, pero había que sacar as 
escolas dos pobos, algunha delas feita de novo. O cura de Martfn di: de 

grupo non se pode falar, eso non esiste e ben parece ser certo. Ao marxe 
do frío, a falla de condicións, o transporte, etc., son lamentables as 

condicións hixiénicas do grupo e fundamemalment~ as 
condicións sanitarias que, asegún os médicos e. os veciños, poden 

ser as causas da peste de tifus e hepatitis da que 
un bon número de nenos son víctimás. 

Unh s trece parroqulas na 
rovlncla do Lugo distribuídas por 

unll zono cuntins caracterfstlcas 
mol proplos, lnt gran o axuntamen
to do Bóved ; non temos carretel
rss, nln luz con forza dabondo, nln 
t léf ono... nin unión, e pra máis 
qu clómonos sln escolas pra os ne
nos - di unha señora de Tellán-. 

FOTOS: PIÑO 

A fábrica de cementos do Oural a 
uns quince kllómetros, a fébrica de 
Magnesltas, as cerémicas de Ru
bién e B6veda e Muebles Marlf'lo de 
Rubián son centros de traballo dos 
labradores de Bóveda que a máis 
de traballar nas súas casas van fa
cer unha xornada dlaria coma asala
riados. 

rroquias que se opoñían á concen
tración non lles dixeron nada máis. 
Polas boas atopáronse coas escolas 
pechadas e un autocar, que nalgúns 
luga~es pasa lonxe da casa, pra le
var os nenos por todo un dfa. A 
aboa dunha alumna comentábanos 
a min non me parece mal o grupo 
pero primeiro que o fagan, porque 
asegún está hai clases que se .chove 
hai que âbrir o paraugas. O mesmo 
director do Grupo insistiu na nece
sidade dun novo edifício, califican- · 
do as actuais condicións de lnade
cuaçlas. Aprosimadamente dous
centos trinta aluninos, nove mes- · 
tres e dúas señoras pra o comedor é · 
o persoal que cada dfa desenrola as t=:::''''''''''''''''''''''''''''''7 '' 

GALIÑEIROS PRA 
LOCAL ESCOLAR 

Todos os industrlales de Rubién 
e especialmente lván e Carlos Ro
drlguez, o derradeiro farmacéutico, 
ha! catro anos estaban interesados 
porque a concentración escolar se 
fixera en Rubián. Por outra. banda 
os de Bôveda, especialmente a far
macéutica e inspectora de Sanida
de, hoxe alcaldesa, doña M.1 Nata
lia Puente Prado, insistian en que a 

concentración fora en Bóveda, brin
dándolle ao Ministerio de Educa
ción e Ciencia cinc·o locales: a esco
la vella de Bóveda e anacos de ca- · 
sas particulares.abandoados ou uti
lizados pra garaxe, galiñeiro, etc., 
aos que Sanidade deu o vlsto bon 
pra escomenzar a funcionar o .gru
po. Estas disputas faclanse só por 
propia ·comenencia e obviamente os 
veclños do meirande número de p~-

súas actividades nunhas cóndicións 
desaxeitaoas e propias, pola falla de 
hixiene, pra contaxiarse de calquera· 

tipo de enfermedade. Unha nena lllllllllllllllt!lllllf lllllllJlllll declanos antes llm¡jabamos nós, · 
agora nin nós nin eles. A falla de luz 
e de auga corrente ·son outras ca
racterísticas que contribúen no defi
ciente desenrolo das tarefas forma
tivas dentro do grupo escolar. 

INTERESES PRIVADOS 

A alcaldesa anúnciou que so
mente .fallaba poñer a· subasta a 
obra, que estaba todo conquerido, 
pero esto non parece darlles con
tento aos veciños, que tendo antes 
escola dos nenos perto da casa 
agora teñen que ir a Bóveda; ao no
so, dende que escomenzou o cata
rro, os nenos chegan ali mollados, 
nin calefacclôn nin quen a viu e 
hastra que voltan á casa pola noite 

. -dinos o pai dun neno que leva 
dez dfas co tlfus-. Despois a comi
da -engade- non lles gusta e 
fánllela comer o. mt;Jsmo, . frecuen
tando moito o caldo, albóndlgas de 
cando en vez,.salchichas e todô tipo 
de pastas, enfin, coa comida ha/ ún 
grave problema. 

·un grupo escolar que tiña que 
estàr pra atender as necesidades da 
zona transfórmase neste caso en 

meteria de interés pra os que tenen mas que estaba na comarca e non 
incidençia na administración e ten- . precisarse . no grupo quedaba des· 
ta~on facelo á súa medida sin pen- plazada. 
sar que mes~res e nenos teñen que Algunha das outras. escolas co
pasar alí moitas horas e moitos ma a de Teilán, por exemplo, que foi 
días. Sanidade por unha banda de- declarada en ruínas, está tacendo 
bfa ter potestade pra non aceptar as · de vivenda do director do grupo es· 
condicións do grupo e C1 Minist~-rio colar e da súa familia t;i asegún os 
de Educación e Clencia o mesmo. vecit'los, encontra do qu_e d~clara a 0 

E curioso ver·cómo a. coñcentra- alcaldesa, ningunha está a disposi· 1i 

ción sirva a intereses -privados has- ción do pobo. 
tra o punto de que a escola da 
Raíña, na parroquia··de- Martfn, non «E ALI ESJAN 
pasou ao grupo porque a mestra é SIN MUDARSE ... » 
muller de Xosé M.1 Pérez Rodrí-
guez, ex-alcalde, e por ser das últi- O transporte faise con dous au· 



res e un tasi que rec,orren o 
(mtam.ento, pero sin. chegarse a 

s os pobos. Esta obriga a que . 
parroquias que estári máis lon

os nenos té~an que sàír da casa 
ito e m~dia da_ mañá pra des
de andar un bóanacoterenque 

rdar non se sabe o qué, os ne
os levtJmolos á carreteira, pero se 

e ali non teñen onde abrigarse, 
xa .ve vostede, van pra Bóveda 

1 estáñ sin mudarse hasta que 
n á noite, ¿cómo non van ter 
ro? Os autocares son de co
e oito asentos 'e van moitos 
nenos, polo que parece ser 

preciso que unha persoa os atenda, 
considerando que hai nenos de seis 
anos e que teñen que pasar algúns 
na viâxe cáseque corenta minutos. 

O día viñtenove, en Rubián, nun
ha asamblea das Comisións Labre
ga$ denunciáronse as condicións do 
grupo escolar e varias casos de ne
nos con hepatitis e tifus en Rubián, 
Teilán, Toimil, etc. 

O MESTRE ,DOMINGUEZ 

A Asamblea foi interrumpida por 
un mestre do Grupo, Xesús Domín
guei, que dixo que aquel non era o 
lugar axeitado pra falar do grupo xa 
que non habfa mestres. Os labre
·gos, e cáseque todos os pais dos ra
paces, sosteñen que os nenos. e os 
mestres teñen intereses coinciden
te.s, e que o que ·eles denu~~ian é as 
condicións do grupo, das que son 
responsables a corpqrac.lón do 
axuntamento, o Inspector de Sani
dade e Educación e Ciéncia. O mes-· 
tre Oominguez é celificado dà caci
que ·e listillo smedoffsdo, sul}i¡Jrdi-· 
nado . á alcaldesa, da que se fiou ·a 
escrlbii no ((Progreso», .con Jnter~s 
somente' pra defender o s_eu. 

·cando falamo~ con qoña ·Mª Na
tal ia· Puente, farmacéutica, lnspec
torà de · Sanidade, alcaldesa e pro
pagandista de Alianza ·Popular, dí
xonos que ela era un alcalde demo
crático, non fun posta polo Gober
nador, senón elexida polos conce-
lla/es: éntiei entre ceja y ceja, e a 
primeira obra que fixen foi poñer 

· áuga corrente en Rubiáh e Bóveda, 
- pro hai ·dous anos que preside a 

- corpor~ción e Rubián e m_áis Bóve"-
da están ainda sin auga corrente o. 
mesmo que están srn tractor aqué
les que Natalia llelo prometera pra 
que votaran a Alianza Popular. 

O TIFUS 
No caso do grupo escolar, un po

zo dá abasto de auga, da qu~ o pro
ceso de clorado realízao o Inspector 

· de ·Sanidade da zona; un neno con-

tábanos prácticamente cómo reali
zaba a función: bótalle o cloro á au
ga, logo apalázaa cos dedos, cheira 
e di que está ben. Parece ser, ase
gún os médicos, que as infeucións 
proveñen 9a auga ou da comida: 
máis de vinte nenos con tifus ou .he
patitis -asegún os veciños-, afn
da que o médico afirmou que por 
xunto del só pasa.ren catro casos de 
tifus e. ningún de hepatitis. 

O pai de Xosé M. López Copa, de 
Teilán, e a aboa de M.11 Fe Ribero, 
dous nenos con tifus, a segunda 
hospitalizada e o primeiro na súa 
casa, coincidiron en que facía oito . 
días que os nenos tiñan unha febre 
moi alta, corenteún, corenteún e al
go, os médiços dinnos que é df? au
ga ou da comida; o médico deiqul 
non se sabe por 6nde andaba e dei
xou ·ao do lncio encargado, por eso 
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el non sab_e os casos que hai na zo
na, que poden pasar dos vinte ne
nos infeutados. Alguna nai levou o 
~eno ao médico por precaución, 
aínda que no'n tiña ningún síntoma, 
e tamén resultou enfermo. 

Nós -dinos o pai de Xosé M. 
Copa - levamos o neno a Monforte 
e o aná/isls dàba a bilarrubina bas
tante alta, 1,6, e referente ao máis 
dfxonos: eiquf hai unha infeuc16n 
e non se. sabe a que é debida, 
deunos un tratamento contra da he
patitis, dubidando de se podfa ser 
algo do ffgado, e agora descartou 
esà posibilidad~ e di que é tifus. 

Os médicos en xeral dinlles aos 
pais dos nenos que a enfermedade 
é debida a unha infeucción de algo 
determinado, ben pode ser a auga, 
a comida ou as lambetadas da can
tina, como di o director do Grupo. 

A tesis de que é algo que depen
de do Grupo mantéñena todos os 
pais dos nenos enfermos porque é 
curioso ~dinos un- que na Rafña, 
na parroqula de Martin onde os ne
nos teñen escola, ben sabemos to
dos o porqué, hai tres nenos que 
van ao Grupo e teñen males gas
trointestinales, e todos os da escola 
están ben. 

Unha nena de catorce anos que 
ingresoú na sala de urxencia da Re
sid~ncia sanitaria de Lugo habfa oi
to días que estaba con máis de co
renta de fiebre, baixando a trinta e 
nove ao sangarlle as narices, vol
tando logo a corenta e corenteún. O 
médico do lncio dixo que era -da 
gorxa, cando nela non tiña nada, e 
os últimos análisis feitos en Lugo 
demostraron que era tifus, ¡Jebe ser 
dependido da auga -comenta a 

súa aboa - porque sempre lle sabia 
a lexfa. 

Os nenos dalgúns lugares saen 
da casa e xa teñen o coche; os 
doutros teñen un bon cuarto de ho
ra pra andar e logo agardar, pois o 
horario é variable nuns vinte minu
tos ou máis, inclusive. 

ENFRENTAMENTOS 
ENTRE OS CACIQUES 

Bóveda, axuntamento onde hai 
un forte enfrentamento entre os ca
ciques de Rubián e os de Bóveda, 
que disputan a capital do município, 
é unha zona que a alcaldesa tenta
ba pintamos coma lnmillorable, e 
a realidade escolar, sanitaría, de co
municacións, teléfonos, transpor
tes, electricidade, etc., amosaban 
todo o contrario, esto é culpa da ad
ministración - contábannos - do 
axuntamento, de Sanidade e no ca
so concreto do grupo, tamén de 
Educación e Cencla, os mestres non 
teñen culpa, agás algún. 

Unha señora de Rubián, despois 
de insistir no problema do Grupo co 
que .se enfrenta o pobo de Bóveda 
chamoulle grave á actitude do mé
dico, O. Miguel A. Liste, despois de 
non dar unha palabra en galego é 
túzaro coma el soio, escomenza a 
consulta ás once, bronquéanos se 
falamos na sala de espera e ás dúas 
recolle a última carti//a e non con
sulta a máis; aludiu tamén ás difi-

. cuftades que os membros de Comi
sións Labregas teñen pra xuntarse, 
o que pasa co sindicato xa non tén 
nome, fan todo canto poden, eses 
caciques, pra que non se podan fa
cer xuntas, debe ser o medo á 
unión. 

«COMEMOS EIQUI foRQUE NON NÓS QUEREMOS POÑER MALOS» 
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MINUSVAUDOS ¿QUE? 
Tentaremos neste artigo ct. esbozar a 1itua

ci6n do mlnusv611do en xeral • en Galicla en par
ticular. 

Ben aabemo1 que o sistema aocial .. ixe a ca
da ún dos Mut lndtviduos que lle reporte unha 
productivldade, que cree una determlnadot 
bens. Ot mlnutváUdos, pola tóa condlci6n fftica, 
están marxinados debido a que non o fan, non 
entran logo no marco do modo de producci6n ca
pltall1ta, xa que a 1úa forza de traballo carece 
de valor de cambeo. 

Tam'n 6 certo que non t6 a capacidade pro
ductlva de cada indlviduo 1u1tenta o sistema so
cial, xa que 61te necesita da axuda dunha ideo
loxfa que, inculcada nas masas, permita que 61-
ta1 non cheguen a custionalo. Deite xeito com
prenderóae millor que non somente sexan mar
xinados os que non venden a túa forza de traba
llo (d. f., vellos, amas de casa ... ), sen6n tamén 
outros, que atacan directamente a ldeoloxfa do 
Estado (siquiatrb:ados, homo1e1uales, presos ... ) 
e que son 1i1temóticamente reprimidos por el. 

¿CAL E HOXE, A SITUACION 
DO MINUSVALIDO? 

No Estado español estf mase que asisten ao re
dor dun millón e medio de d. f. Hoxe por hoxe é im
po ible en Gallcla cof'lecer o número de d. f., pero 

non creamos que a cantidade sexa pequena. Segu
ro que nesto tampouco non somos privilexiados os 
galegos. 

Deste m i~lón e medio de d. f. están cansados na\ 
Seguridade Social somente 146.540, que reciben 
asistencia sanitaria e a irrisoria pensión de 1. 500 
pesetas mensuales. Resta polo tanto unha grande 
maiorfa sin recibiren a asistencia sanitaria que pre
cisarían, o que vai en contra do fundamental dereito 
á saúde, contido na declaración dos dereitos huma
nos da ONU. que flrmou o Sr. Oreja. ¿ Oué lles pare
ce? 

A marxinación do minusvélido virra dada pola 
negación a unha integración no seu entorno, con
cretizándose nos seguintes eidos: ensino, sanidade, 
situación laboral e as barreiras arquitectónicas, é 
decir as escaleiras, aceiras, pasos estreitos ... que 
impidan o normal desenvolvemento dos d. f. polas 
súas cidades e ámetos cotiáns. 

A SITUACION DO MINUSVALIDO 
GALEGO NO MUNDO RURAL 

Cómpre que chegado este intre falemos da si
tuación específica dos minusválidos na nosa terra, 
que presenta certas particularidades específicas. 

O minusválido galego no mundo rural, ademais 
de marxinado pola súa condición f{sica, está marxi
nado doblemente pola situación na que vive. Clare
xemos esto: as fontes de traballo no mundo rural 
galego son o· campo e a gancieda, as cales por 

COLECTIVO «O CHOUZO>> 
razóns obvias están vetadas pra os d f. A sarda que 
poden ter é a adlcaclón aos labores de tipo ertesa
nal (panaderf~ cerámica e outros), pero a medida 
que a sociedade' rural galega (de carácter pre-capf
talista) se vai modemlzsndo, estes labores desapa
recen. No aspecto santtarlo, xa escusamos falar, 
pof s non ·somente están marxinados os d f. senón 
toda persoa que viva nestas zonas, o· que leva con· 
sigo a falla dunha rehabilitación tanto nas primeiras 
edades coma nas posteriores. 

Denantes de seguir adiante, queremos facer 
notar que entre a poboación rural atópanse un bon 
número de disminufdos ffsicamente, parte dos cales 
pódense atribuír ás condicións do medio rural e á 
carencla de Seguridade Social .. o que provocou un
ha situación sanltada máis ca deficente: os médi
cos, poucos e carentes de medios e non sempre 
ben preparados; o traballo da muller labrega nos la
bores agrfcolas deica prácticamente a hÓra do par-· 
to, traballo que por outra banda non lle · permite 
atender os seus fillos como comprirfa-: as casas sin 
auga corrente nin servicios hixiénicos; o descoñece-
manto da medicina preventiva; enftn, o ter medo a 
ir ao médico, xa que nunhas horas entre el e méis o 
farmacéutico desequlllbran a frouxa economla fami
liar do labrego. Na actualldade a situación sanitaria 
mlllorou algo-, coa inclusión das prestacións 
médico-farmacéuticas na S. S. Agraria, a pesares 
das moltfsimas deficiencias que tén. 

No ensino pasa outro tanto. Vélidos e minusvé
lidos carecen dos centros educativos que precisan. 
As concentracións escolares non son un-adianto, xa 
que a súa dlstribución irracional e o transporte ina
decuado son barreiras insatvables tanto pra o d. f. 
coma pra os outros cativos, que ficarén moitas ve
ces nas súas casas. 

Se antes falabamos de barreiras, imaxinémo
nos cómo serán as das vilas e aldeas. Xa sabemos 
cómo están as carreteiras, os- camiños: no inverno 
poden pasar os car~, pero unha silla de rodas rl9n. 

Todo o referido ao minusválido galego no .mun
do rural tén ~que ser apoiado por esNdos de me~- . 
rande importancia ca o noso, polo que chamamos 
ás persoas que conozan o tema pra elab0rar este 
material que fai tanta falla. 

ALTERNATIVAS 

Os grupos de minusválidos que esist~n en Gali
cia defenden bésicamente a alternativa que agora 
imos reproducir: 

1. BARREIRAS ARQUITECTONICAS: 

1. Todos os edificios públicos deberán ser 
adaptados pra seren utili.zados por d. f. (deberfmse 
redoblar as escaleiras por rampas ou ascensores 
adaptados; ampliar as portas deica 0,90 m., w.c. 
axeitados, etc.). 

2. Nas rúas· colocaránse rampas e badéns que 
suplan os bordillos, asf coma semáforos e cabinas 
telefónicas ao xeito. 

3. Os medlos de transporte público acondicio
naránse pra ser utilizados por d f. (bus, tasls, ferro- . 
carriles, . barcos e avións). 

2. ENSINO 

1. Escolarización e acceso a todos os sectores 
da cultura pra os d. f. 

2. Ensino gratufto a todos os niveles. 
3. Supresión· das barreiras arquitectónicas nos · 

centros escolares. 
4. Integración plena dos nenos retrasados ou 

disminuídos en xardrns de infancia e centros escola
res normaies. Au~as de nivelación. 

5. Creaclón de centros especiales pra os d. f. 
que non peidan, polas súas condicións fisicas, acce-
der a outros centros de ensino. · 

6. Rehabilitación e formación cultural simultá
neas. 

3. LABORAL 

1. Pra o gran minusválido cómpre que reciba o 
.salario mínimo interprofesional, dada a imposibili
dade ffsica de que realice un trabaUo que He permita 
vivir dignamente e xa que por parte do estado non 
esist~n as institucións axeitadas que eles necesllan. 

2. Integración no censo de parados de. todos os 
d. f. inactivos, o que lles supoñerfa cobrar o seguro 
d~ desemprego. 

3. Regulación do emprego de minusvélidos ca-

paces de traballar, creación e reserva de postos pra 
eles nas empresas ordinarias; esixindo o cumpli
mento da reserva actualmente ~exislada. 

4. Reconversión dos ~ntros de emprego prote
xido pra d. f. transformándoos en centros de forma
ción profes.ional e garantizando o paso, tras dita for
mación. a postos de traballos normales. 

4. SANIDADE: 

1. lnmediata inclusión no réxime da S. S. de to
dos os d. f. 

2. Creación e potenciación de cátedras de reha
bilitación e de centros especiales. 

3. Prevención das minusva"as conxénitas .. me
diante a vixilancia médica durante o embarazo._ 

4. Unha máis .estreita colaboración entre o INP 
e o M EC, pra recibiren a formación cultural precisa 
durante os longos perfodos de internamento nos 
centros sanitarlos. 

5. Control pro parte de todas as asociacións e 
entidades de d. f. de todos os fondos destinados á 
súa asistencia (Fondo Nacional de Asistencia So
cial, SEREM, ANIC, ONCE. .. ) 
Srs. Parlamentarios de· Galicia: 
O proiecto de lei sobre mlnusv61idos e subnor
males que se vai discutir nas Cortes, ¿serón a1 
boas intenci6ns de sempre? 
-Esperamos que non. 

-~Pero n6s, ¿podemos dubidalo? 

1 
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Euskadi España 
A prensa madrileña 
contra o Aberri Eguna 

Folga da frota pesqueira 
. OARSO 

A resposta á reacción. española 
ante b Aberri .Eguna foi tan unán_i
me en Euskadi como no seu dra o 
foi á celebración da «Xornada da 
Patria Basea». 

A preris¡:i de Madrid reacclonou 
contra a "gran movi lizeción basea 
coma nos ' mel.fores tempos ' do 
franquismo. Editoria les, artigos e 
comentarios raxábanse as vesti
duras co"ntra os «sececionistas» e 
situábanse moito· méis ·á derelta 
cíl o mesmo Goberno Suárez, que 
contempláu apampado· cómo a 
prensa esteaba as súas posicións. 

· Ninguén, ningun partido ou 
sector;d• esquerda, confía en qu~ 
o dereito de autodetêrniinación, 
non· xa pra o pobo baseo, senón 

· pra calquera dos integrados no 
Estado· español, esteña presente 

. na Constitución, pero o ·que nin
guén esperaba era o du·ro ataque 
da prensa madrileña contra a 
simple reclamación dun dereito. 

Significativa foi a resposta do 
Consello Xeral Baseo que na reu
nión que mantivo o pasado día 3 
fixo público un comunicado oficial 

Países Cataláns 

no que se felicitaba polo desenro
lo das manifestacións do Aberri 
Eguna e p~testaba enérxicamen
te contra e campaña desatada .a 
raíz dunha movilización que, ao 
seu xufcio, distinguiuse polo seu 
carácter pacífico, cfvico e sereno. 

«0 Consello Xeral Baseo -de-
. cía o comunicado- rexeita coa 
maior enerxia toda a campaña de
nigr9toria contra o Aberri Eguna, 
campaña 'susceptible de crear un 
ambiente de hostilidade -polo 
menos de incomprensión-·, con
tra o propio pobo baseo, do que a 
firme vontade de pacificación e de 
desenro!.o. político ordenado debe 
quedar fóra de tod~ dúqida». 

Noutra interesante declaración 
do Consello Xeral ~asco que . ta
mén se fixo pública xunto á do 
Aberri Eguna, decía «estes grupos 
gardan algunha relación coas for
zas de orde público», e afirmaba 
estar en posesión.de datas que in
dicaban que as forzas do orden 
protexeran e trasladaran nos seus 
vehículos aos «inc.ontrolados» en 
apuros. 

O . novo partido de ·Centro 
EMILIO VEIGA 

Como adiantabamo1 a te• dereita, pola outra un centro-es-
mona pasadà, o verne1 31 na· querda que aglutine aos sectores 
ceu a Uriló de Centre de Cata· · · llberales da sociedade catalana, 
lunya e ao seu frente aafron ta- . que non sendo de esquerdas tam
mén os nomes que adiantamos, pouco votarian és <;i_ereitas. E aU 

·gaditana 
A totalidade da frota pesqueira do arrastre 

con base en Cádiz -composta por 1 1 O barcos 
atópase amarrada ao porto. As tripulacións 
están en folga. A orixe do conflicto 
remóntase ao mes de febreiro, cando os .mariñeiros 
trataron de contactar. coa Asociación 
de Armadores pra negociar o que será o · · 
primeiro convenio colectivo· da pesca 
-gaditana. Os armadores negáronse a toda 
negociación, coa · escusa · de que . a súa . 
Asociación non tiña entidade xurídica, cando a · 
.verdadeira razón. era a de evitar a unidade 
do sector, pra que o .convenio ·se tivera .que 
discutir empresa por empres.a. A v_ista 
dos feitos, o Sindicato Libre de la Pesca 
de Andalucía (SLPA) -único sindicato con 
implantación _neste sector en Anda1ucía -
convocou unha asamblea o·nde se 
. decidiu ir á folga a partir do 3 de marzal. 

é dedr-Cartes Gual coma presi- - entra .esa posíble federación. Con
dente e· Joaquim Molint coma suliada referente a esa federac1ón ~ 
~ecretario · xeral. Dixe~on . na . por A NOSA TERRA, Converxen- ~ 
presentaci6ñ que vefte~ . ao . cia Demoçrática d~ Catalunya di ~ 
inundo ·con vontade de gober· que-.-ese espacio .político xa esté 
nar, • cºoidan que ión a alterna- ' . cuberto, é decir, que o ocupan DÓ 40 ·Ao 50 POR CENTO ·oos TIABAUAOOIES DO MAR l!N CADIZ 50N ~Al.E(¡()S 

. tiva que faltaba: . «djan_te ~o . eles e os que queiran entrar que 
electorado ~al dúas alternati- péJsen polo ventano; é decir, só 
vas moi .claras, o tocialismo e o aceptan o camiño da fusión,. o de
comunismo; en troquff, n6t et• .m.ais .son delirias de grandeza de 
tamos moi dispersos, asf que te· grupos que non son grand[Js._. Con·-
remos. a alternativa CJO marxi1· su!t9da: tamén ~squerra · Oem~ 
mo». Fixeron tam6n pr,ofe1i6n . crática de Catalunya, p~récelle · 
de fe polo modelo occidental de boa idea agrupar ao . centro~s-
democracia formal e desenrolo querda, pero coida ql.)e unha fede: 
económico. Outro aspecto móis ración é pouco e hai que pensar 
serla declarar que queren 1ev o na fusión . Por toqo esto. hai que 
partido nacional de Catalunya pensar que non terá ningún ésito 
e non, especificaron con clarida- ésta proposta de UCC, pero non 
de, «un partido nacionalista ca· hai que descartar, a máis longo 
talón». Engadiron derradeira- plazo, e sobre todo cando as elec-
mente a 1úa lntenci6n de dar cións se boten sabor deles, a fu-
1oporte incondicional ao Presi- sión de todos estes grupos en 
dent Tarradella1. Çonverxencia Democrática de Ca-

Mentras tanto, o mesmo ·luns, talunya, formandu así ese pilar 
Unió Democrát ica de Catalunya .. que lle fa lta a Suárez. 
de Antón Canellas fixo público un Outro tema pra salientar da po-
comunicado chamando a Conver- lltica catalana é o Congreso do 
xencia Democrát ica, Esquerda PSAN dos Pa.isos Catalans que se 
Democrática e Esquerra Republi- desenrolou o s·ábado 1 e domingo 
cana a formar unha federación 2 en Valencia e que rematará os 
cun programa común que lles p§Jr- días 6 e 9 en Barcelona. Este con-
mita, non somente afrontar soli- greso é importante na medida en 
dariamente. as -próximas elec- que intente unir aos independen-
cións, senón actuar despois nas t istas cata láns. Así, os principais 
lnstítuci6ns cunha conducta co-. obxetivos do congr-eso 'concrêtan-
herente e, de ser posib/e, cun la- se en unir a todos na liberación 
bor de goberno , conxunto. Coma nacional, concretada na índepen-
se ve seg_undo este chamamento, dencia dos Paisos Catalans e na 
este posible centro-esqu~rda non liberación da clase obreira no so
tén intención ningunha de. lngre- cíálismo. No actÕ inaugural, ao 

· ~r na recén nacida UCC. Claro - que . asistiron unhas o~tocentas 
Que esta encaixa con outra inter- persoas, Francesc Candela falou 
pretación que se dá- nos medios da unificación política dos inde-
pol_íticos cataláns, asegún a cal a pendentistas, ·Maria Conca dos 
Suárez lnterésalle nestes intres obxetivos do 1 Congreso concreta-
que se formen dous -grandes blo- dos na unificación, e Félix Cucu-
ques en Catalunya nos que se rull da t~adición histórica da libe-
apoiar. Por unha banda o centro- ración nacional e de clase. 

XOSE H. LODEIRO 

OS DOUS SISTEMAS 
RETRIBUTIVOS 

Actualmente a lexislación pre
vé dous sistemas 5alaria,es pra a 
pesca; ún consiste nun safaria fixo 
con partiCipación nas capturas, e 
o outro, chamado sistema á parte, 
asegún o cal o mariñeiro cobra en 
re lación á cant idade das capturas, 

. é decir, que se o barco pesca, o 
mariiieiro gaña, mais se o barco 
fai poucas capturas o t raballo do 
mariñeiro queda prácticamente 
sin n;:t ribuír. Este segundo siste
ma é o que está -vixente en Cádiz 
e na maioría dos portos do Estado 
Español. 

Dos vintecinco puntos de que 
consta o convenio, o máis impor
tante e no que os t raballadores 
centran todas as súas esperanzas 
é precisamente o que se refira ao 
sistema retributivo. Os pescado-

·res esrxen que se remate co siste
ma á parte ·pedindo un soldo de 
45.000 pts. pra o mariñeiro, máis 
un 0,50% das capturas cando és
tas pasen do millón de pesetas; 
50.000 pra o contramestre, máis 
un 0,75%, e 60.000 pra o patrón 
de costa e o xefe de méquinas 
máis un 1%. 
- Hai que facer constar que estas 
reivindicacións non foron feitas ao 
voleo, senón que foron precedidas 
por un detallado estudo. Así, se 
por exemplo un barco fai cat ro 
millóns de pesetas (que é a media 
que veñen facendo), o armador 
saca en limpo medio millón. 

POSTURA DA PATRONAL 

· «N_on consideramos n~gociable 
·baixo nfngún concepto - di nos 
Arturo Castaño, presidente da 
Asociación d.e Armadores- o 
cainbeo do sistema retributivo, é 
máis, mentras non desaparezan 
os piquetes e os barcos non es
teñan no mar, non nos sentare
mos a falan>, 

Asegún Moncho Pérez - un 
coruñés membro do Comité de 
folga- <<0 que en realidade que
ren os empresarios é romper a fol
ga levando os barcos a· outros 
p ortos pra enrolar alí novas tripu
lacións, dahí a súa insistencia en 
que desaparezan os piquetes. Xa 
conqueriron que dous barcos (o 
«AnetO)> e o <dvfartln de Porres») 
aba11doaran furtivamente o porto 
cunha tripulación mínima en di
rección a Huelva e a Coruña res
peutivamente.». 

PRIMEIRAS NEGOCIACIONS 
Por fin, o 14 de marzal, baixo a 

,presión do recentemente nomea
do de legado de traballo, Jaime 
López-Fando. os armadores acce
den a sentarse a negociar. Os re
sultados son nulos. «Estamos 
atravesando unha aguda crisls 
económica)>, din os empresarios, 
mais ao mesmo tempo néganse a 
que os seus libros de con as se
xan revisados, non somente polo 
Comité Técnico do SLPA, senon 
nin siquera por un comité misto 
das delegacións de Traballo e Fa
cenda. Mesmo rexeitan unha pro
posta lntermedia do delegado de 
traballo. 

A XORNADA DO 28 

Dende o primeiro día da fo lga 
os mariñeiros formaron un pique
te de información permanente na 
porta do peirao pesqueiro pra t er 
ao corrente do desenrolo da fo lga 
a todos os traba lladores. 

Na madrugada do dia 28 fixo 
acto de presencia un conti nxente 
de 200 policías armados e guar
dias civiles, os cales, sin dar nin
gunha espricación, botaron aos 
mariñeiros que se atopaban na 
porta do peirao: Pola mañá fóron-

. se concentrando os t raballadores, 
como o viñan facendo todos os 
días, sendo disoltos polas forzas 
de orden público cunha dureza. in
necesaria. Desta forma escomen
zaron os enfrentamentos que du
rarían todo o dfa e que puideron 
ter unhas consecuencias moitfsi
mo máis graves do que o foron. 

Os mariñeiros refuxláronse no 
barrio de Santa Marfa barrio 
eminentemente proletario - , on
de co apoio do pobo levantaron 
barricadas Impedindo que a poll
cía penetrara alí. 

Todo rematou ás nove e media 
da noite, despois de que os res
ponsables do SLPA falaran co go
bernador civll e -telefónlcamen
te- co Director General de Pes
ca. o cal lles asegurou que a tra
mitación dos roles e do despacho 
de buques pasarran da Coman
dancia M ii itar de Marlna á Dele
gación de Trabajo pra que ésta re
visara a documentaCión: Esto sig
nificaba que os roles e o despacho 
de buques quedaba conxelado por 
4 ou 5 días, tempó mínimo que 
~ardaré a Dele§ación de Trabajo 
en revisar a documentación. En 
defini t iva, un t ru nfo dos trabal la.:. 
dores do mar, xá que dende que 
escomenzou a folga viñan loitan-· 
do por conquerir ei!lto, é decir,"que 
os armadores non puiderah levar 
os barcos ;a outros portos. 

· Varias coches queimados, nu
merosas roturas deºcristales'"debi
do ás balas de goma. unha casa 
parcia lmente queimada, suspen
sión do transporte público, míni-· 
ma asistencia dos rapaces aos co
lexias, once feridos (sete policías) 
e dous detidos, ·foron as conse
cuencias desta xornada que, co
mo dixen antes, puideron ser moi
to máis graves. 

O Goberno Civil, mediante un-
. ha nota espricou a presencia da 
forza pública no peirao decindo 
que tiñan sospeitas de que ele
mentos lncontrolados pretendían 
prender lume a varies barcos. 

ESTADO ACTUAL 
DAS NEGOCIACIONS 

O seguinte día foi cando real
mente escomenzaron as negocia
cións, as cales se presen,an bas
tante diffciles. Deica agora so
mente se discutiu o punto refe
rente ás vacacións. Onde máis 
fortes serán as disputas é nos 
puntos que tratan do sistema sa
larial e no control das ventas das 
capturas por parte dos traballado
res. 

De todas as maneiras -dinos 
Mancho Pérez- nós sentímonos 
moderadamente optimistas, xa 
que conquerir que os armadores 
se senten a negociar e~tando os 
bar0os_ amarr!idos é un trunfo , ~· 



O MUNDO 
Bretaña 

Os c6mplices da marea negra 
J. J .. NAVARRO 

. O derradeiro 17 de marzal o petroleiro liberiano «Amoco Cá
diz» encallou nos arrecffe1 de Portsalle, frente 6 costa de Bretafta. A 
marea negra que asolagou as costas bretonas non réprHenta so
mente unha preocupad6n inmedlata sen6n que ' unfta alerta so
bor de perigo ecol6xico que constitúen 01 grandes petroleiros que 
enchen punto1 neurálxicos de todos 01 mares. 

A ca tegoria do <<Ameco CadiZ» 
non é a única que tivo lugar re
centemente na Canle da Mancha, 
pero si a máis importante. As 
200 mil toneladas de petróleo 
que salron dos depósitos do barco 
accidentado emporcaron deica o 
intre 1 50 ki lómetros de costa bre
tona, e amenazan ás illas de Jer
sey na mltade da Can le. A traxe
dia agrávase se pensamos que 
esa nación do Estado francés tén 
coma principal riqueza nesa zona 
a pesca e o turismo, que a conta
minación por petróleo afectará 
longa mente. 

1 O ANOS DE DESIDIA 

Dende o dia do accidente has
tra o presente a loita encontra da 
marea negra do «Amoco Cadiz» 
foi titánica. 27 barcos, 12 he
licópteros e 2.500 soldados e cl
vfs esfórzanse por paliar, no posi
ble, as consecuencias dun accl
d nt quo cabia agardar e preve
nir. Dende 1967, ano no que 
fondou frente á costa lnglesa o 

petrololro <ff orrey Canyomi, lnaugu
r nclo a fase das mareas negras, 
hout)o a nlv 1 mundial 170 catés
trofo con potrol lros implicados 
n 1 • 

N m s coma «Olymplc Brade-
1 b> , f nd do no M·ir do Norde; 
«D x i o Okl hom », nas costas 

de Florida; «Showa Marwi, en Sin
gapur, ou o «Urquiola», en Galicla, 
suliñan a crónica de 1 O anos de 
desidia dos gobernes por resolver 
o grande perigo que representan 
os petroleiros. 

A costa occidental dos Estados 
Unidos, o Mar do Norde e a Canle 
da Mancha, o contorno do Conti
nente af ricano e a ruta de Singa
pur ao Xapón poden compararse 
na actualidade a verdadeiras au
topistas marítimas, cheas çle xi
gantes, que carretan dende os 
países productores o flufdo que 
mantén en marcha a economía 
dos países desenrolados. 

ESIXIR NOVAS REGLAS 

Dende hai anos, os grupos de 
ecoloxistas de todo o mundo in
sisten en que debe reglamentarse 
de xeito estricto a circulación dos 
superpetrolelros polo mar, que os 
gobernas dos países máis desen
rolados teñen que adicar cartos e 
tempo a Investigar a maneira de 
combater as mareas negras, e que 
en zonas especialmente transit'a
das tén que asistir un contrai ma
rftimo polo menos tan seguro co
ma o que hal no espacio aéreo 
que arrodea os principais aeropor
tos. 

En troques do devandito, os 
gobernes agardan unha catástrofe 

Nova polftica de 
espansi6n USA 

ll. MOIX 

O Presidente Carter v6n de visitar Venezuela, Brasil, Nlxeria e 
l iberio. Amai• da custlón do petróleo tratada en Venezuela e Nixe
ria e da confirmación do tradicional apoio lanqul ao Brasil e liberla, 
Carte r tentou encetar unha nova polftlca esterlor USA na Africa, 
diante do avance soviético neste continente en base ao apoio aos 
movimentos progresista• negros e. o envfo de tropas cubanas. 

A primeira etapa da viaxe pre
sidencial foi Caraces, cidade á que 
chegou o 28 de marzal. Venezue
la é o terceiro fornecedor de 
petróleo dos Estados Unidos e 
país membro da OPEP. Neste 
senso, a axenda de Carter t iña 
dous temas básicos: o primeiro 
seria o vello rpoblema do aumen
to do preclo dos crudos, agudiza
do pola prosimldade dunha nova 
suba. O segundo reff rese á inicia
tiva anunciada por Arabia Saudf · 
de cara á celebración dunha reu
nión na que a OPEP discutiria a 
continuidade do dólar coma moe
da básica da organización. 

O PRECIO DA COOPERACION 
Ao marxe das custlóns relacio

nadas co abastecimento de hidro
carburos sobor das que Carter 
presionou diante do goberno 
social-demócrata que preside 
Carlos Andrés Pérez, asisten ou
tros puntos que o presidente USA 
se interesou por sullñar no Con· 
greso venezolano. Carter abogou 
pola colaboración mutua entre 
palses ricos e probes, argumen
tando con notabie cinismo que os 
pafses probes deberian manter os 
precios das súas matarias primas 
porque somente deste xeito aos 
EE.UU. lles serfa posible manter a 
súa cooperación cos mesmos. 

Carter deixou Venezuela o dia 
29 pra tomar terra, inmedlata
mente, nun aeródromo militar 

perto da capital carloca, Brasitia. 
O presidente Emesto Geisel agar
dábao con grandes medidas qe 
seguridade, caracterfstica que 
adxetivou as distintas etapas da 
viaxe. Brasil, está procedendo a 
unha operación de «lavado da ca
ra», despois de cáseque 1 5 anos 
de dictadura mHitar. Carter non 
quixo falla r á cita e prestou o seu 
apoio implícito á operación «de
reltos humanos» que se desenvol
ve no máis estenso dos pafses la
tinoamericanos. Pra facer calar 
aos descontentos t rad icionais 
Carter entrevistouse, asimesmo, 
con Paulo Cardinal e ou t ros per
soeiros da oposición moderada. 

POLITICA DE ESPANSION 
Tras unha esca la breve en Rio 

de Xaneiro cruzou o Atlántico ca
ra Lagos, capita l da Nlxerla, que 
representa o primeiro paso dunha 
política africana da Administra
ción USA. Cómpre non esquen
cer, neste senso, que durante os 
mandatos de Nlxon e Ford esta 
faceta das relacións internacio
nais USA descoidouse grande-. 
mente. Klssinger, anterior secre
taria de Estado, opinaba que era 
imposible manter relacións cun 
Continente formado por 50 palses 
todos eles mol dispares. Con es
tes precedentes, Carter tivo présa 
en declarar que estaba all porque 
a administración USA non se 

coma a do «Amoco Cadiz~ e entón 
é cando adican esforzos desespe
rados a encher as augas de deter
xentes e disolventes, moitas ve
ces tan perniciosos pra a fauna 
marina e as costas coma o mes
mo petróleo. 

Outra custión importante qt.¡e 
se suscita despois da catástrofe 
do <<Amoco Cadiw é a da reforma 
do dereito internacional marftimo, 
baseado en costumes moitas ve
ces anacrónicas ou en reglas que 
a complexidade e volume da na
vegación actual convertiron en 
inoperantes. 

REGATEO E INESPERIENCIA 

Por exemplo, as versións máis 
autorizadas afirman que o «Amo-· 
co Cadiz» se salvaria se o remol
cador· alemán «Pacific», que acu
diu na súa axuda, non pasara va
rias horas regateando co capitán 
do petroleiro sobre o precio do re
molque, e se a tripulación do su
pertanque t ivera a calificación 
axeitada en lugar de estar com
posta por inespertos mariñeiros, 
reclu tados por un pequeno soldo 
en pafses do chamado Terceiro 
Mundo. 

Como pode verse, no problema 
das catástrofes marítimas pesan 
tamén os grandes intereses 
económicos diante dos que cede 
a conservación do medio ambien
te e a sa(Jde dos pobos. Hastra 
que non se produza unha transfor
mación neste aspecto, catástrofes 
coma a do «Ameco CadiZ» serán 
frecuentes no mar. 

preocupara do problema deica 
entón e era hora de cambear de 
táctica. Pra demostrar a súa preo
cupación pan-africana Carter con
vocou na capital de Nixerla un .mi
nicumio africano, previamente or
questado polo embaixador voante 
norteamericano, . Andrew S. 
Young, sobor do problema rode
siano. Pero non nos ~rabuquemos. 
Por detrás desa formulación de 
bons propósitos, agáchase a ri
queza petrollfera e mineral de NI-

. xeria e unhas boas re lacións co 
réxime· que preside o xeneral Oba
sango, unha vez resoltos os pro
blemas que xurdiran ao redor da 
crisis biafre.ña entre ambos países. 

MANTER UNHA COLONIA 
E chegamos a Liberla, primeiro . 

.Estado africano que obtivo a inde
pendencia, pafs repoboado polos 
escravos norteamericanos que 
conseguiran a libertada no século 
XIX. Se Nixeria era un bastión 
pro-occidental consolidado, Libe
ria pode considerarse coma ·unha 
verdadeira colonia norteamerica
na; e se pra mostra chega un 
botón, digamos que, entre outras 
cousas, a moeda nacional é o dó
lar USA e a economía xira ao · re
dor da esportaclón do caucho, ab
solu ta mente controlada pola 
compañfa no~eamerlcana Fires
tone, e que Monrovia, a capital, 
alberga a máis potente emisora 
pro- ianqui en Afrlca, etc. , etc. 

Ao seu paso por Liberta, Carter 
tentarfa seguir complacendo ·ao 
réxime do vello presidente Dol
bert, pra que éste conserve o país 
coma unha base estadounidense. 
Medias non lle fallan á adminis
tración norteamericana pra seguir 
desenvolvendo esta política de In
fluencia á antiga: gracias ao apoio 
norteamericano unha cuarta parte 
de todos os mercantes mundiales 
teñen pabellón liberiano e diver
sas influencias indirectas man
ter\en aínda hoxe a liberia no 
primeiro lugar dos esportadores 
de ferro africanos. 

14 I ANOSA·TEIUlA 

. UN VIAXE IMPERIAUSTA 
DE ·.TANTEO 

. X. A. GACIÑO 

O presidente Car:t•r acaba de facer un corrido por al-
9ún1 dos territorio1 de Influencia norteamericana, nunha 
viax~ que parece ter 16 un significado 1h:nb61ico, xa que, 
na pr6ctica -aseg(ln as noticias que H deixaron traslu
clr- 01 resultados non foron visibles. Mesmo poden cali
flcarse de negativos no caso, por exemplo, de Brasil, con
siderado at6 agora o «xendarme» norteamericano en La
tinoam•rlca, e que agora preffre o apoio da República Fe
deral Alemana pra 01 seus prol,cto1 de nuclearizacl6n, 
que lle poden facilitar o camifto· da bomba atómica. 

A nova pÓlftica de Carter cara o Terceiro Mundo, e con
cretamente cara Latinoamérica, non tén o entusiasmo da 
«Alianza pra o Progreso» de Kennedy, concebida nuns mo
mentos nos que a guerrilla era a alternativa revolucionaria 
posible nos países latinoamericanos. Agora que o movemen
to guerrilleiro remitui -por divisións internas e por repre
sións esternas~, e que Latinoamérica está, nunha· gran par
te, sometida a dictaduras militares (das que Chile e Arxentina 
son os seus exemplos máis ~ngurnarios), a postura nortea
mericana é .moito máis discreta, tentando de convencer polas 
boas aos «gorilas» predominantes no subcontinent.e de que 
teñen que iniciar un certo proceso cara a democracia, polo 
menos pra non facer tan visible a contradicción de Nortea
mérica cando reclama dereitos humanos nos pafse~ do Leste. 

De todos os xeitos Carter, na súa primeira viaxe a Lati
noamérica, coidou de visitar un país dos que·poden chamar
se plenamente democráticos dende un punto de vista occ_i
dental, Venezuela -que, ao facerse dono dos seus recursos 
petrolfferos, está en situación de acometer un poderoso cre
cemento económico, pra o que conta coa axuda estranxei
ra-, e outro que está nunha .fase de reformes políticas máis 
avanzadas, o Brasil, que, despois de coñecer un amplio perfo
do de acumulación capitalista salvaxe dende 1964, en que 
un golpe militar derroca o réximà socialdemócrata de Gou
lart, parece disposto agora a evolucionar cara unha democra
cia formal que tia permita manter a estruotura capitalista 
dende outro~ medies. 

A segunda parte da viaxe de Carter tivo coma obx·etivo 
Africa -no seu primeiro viaxe ao estranxeiro, o presidente 
norteamericano prestou atención a Asia e Europa-, esco
lléndose dous pafses non conflictivos e máis cerca, nestes 
momentos, do Occidente, e aproveitando pra facer declaracións 
en favor do acceso dos negros ao poder en pafses onde afnda 
gobernan os brancos minorltarios. Non se tràta dunha postu
ra nova, por.que xa Norteamérica prestou o seu apoio ao pian 
i~glés de negociar coas organizacións guerrilleiras de Aode
sia. Nlxeria é hoxe ún dos principais suministradores de 
petróleo a Norteamérica, mentras que Liberia se mantivo 
sempre máis ben inclinada a Occidente, pesia a súa prlmei:-a 
orixe de pafs formado por escravos negros liberados de Nor
teamérica. · 

A viaxe de Carter, polo tanto, tivo máis ben un carácter 
de tanteo ca de promulgaclón dunha política clara de Nortea
mérica cara o Terceiro Mundo. Especialment~ evasivo resul
tou en Africa, onde as grandes convulsións revolucionarias e 
contrarrevoiucionarias que se están a vlvir naquel continente 
(Sahara, Rodesla, Sudáfrica, Eritrea ... ) non foron obxeto de 
·atención profunda polo presidente da gran potencia imperia
lista do mundo, até o punto de que fai pensar que afnda non 
hai forxada unha estratexla norteamericana clara ante dita si
tuación. 



lA DIPORTIS 
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TRAINEIRAS 
Catorce mariñeiros galegos, 
dúas veces campeóns 

Somos uns naselros que nos 
sentimos levados polo deporte do 
remo. Entrenabamos todos os 
dias diante e despois de traballar 
no mar. A nosa traiñeira chamá
base VIRXE DO CARME, de Tirán, 
Moaña, anque todos nós aramos 
mozos de Cangas; nos anos se
senta e sesenteún fomos os cam
peóns de España e no sesenta- . 
dous quedamos de segundos no 
campeonato que naquel ano se fi
><O nas augas de San Sebastián. 

Haberfa moita aficlón en Ga
licia 61 traiftelra1 ... 

Sí, iba moita xente miralas · 
dende as dúas bandas da ría, xun
tábanse moreas de xente que non 
tiñan. que pagar pra ver as compe
ticións. 

¿Entón quén corrfa cos 9a1-
to1? 

Boeno, pois os desplazamen
tos, coma cando fomos á Coruña; 
onde gañamos o tiduo de ser os 
campeóns, ou a San Sebastián, 
eran póla conta de Educación e 
Descanso, e tamén a mantenza, 
aínda que era máis ben mala; xa 
se sabe, se tiñan dúas ou tres 
centas mil pesetas e gastaban só 
cen, as outras ben que lles viñan 
pra eles. 

¿E 01 premlot polot trunfot? 
Sí, no sesenta e sesenteún o 

premio foi de trinta mil pesetas, 
que repartimos entre nós os ca
torce; no sesentedous xa foi de 
cincuenta mil, af nda que era o se
gundo premio; e se noil tiñas a 
sorte de estar entre os primeiros 
non cobrabas nada.· viñas outra 
vez de valeiro. 

¿ Cómo se fada a entrega dos 
premios? 

Boeno, pois eso é unha historia 
longa de contar; en prim'3iro tíña
mos que facerlle honra ao Azor, 
cos remos ergueitos, despois pa
sabamos, descalzos e todo, a dar
tle a man a Franco, que sempre 
nos perguntaba qué tal viviamos; 
e nós, que xa ibamos preparados 
pra a resposta polos de · E. V D. 
respostabámoslle que ben, non 
era do caso dar queixas nin decir 
a verdade. 

Debe de ser moi diffcil chegar 
a un verdadeiro acoplamento 
nas traifteiras ... 

Sí, é difícil; o máis dificultoso é 
coller todos o ritmo e poder virar 
ben, pra o que é preciso entren?r 
moito. 

En Galicia daquela haberfa 

moi boat traiftelras, amais da 
súa ... 

Sí, a de Meira, que fói -tamén 
campeona de España, a de Re
dondela e a de Espiñeiro, entre 
outras. 

¿Recor~a todos 01 nomea doa 
marH\eiros que compoñfan a 
VIRXE DO CARME? 

Sí, hom, lémbrome de todos: 
Manual Portela, Xosé Outeiral, 

Enrique Outeiral, Manual Rodai, 
Xosé Rodai, Serafln Garcfa, 
Ramón Santos, Enrique Ferrai, 
Xosé Martfnez, Manual Martfnez, 
Manuel Santos, Femando Santos, 
Alfonso Vázquez, Xoán de Redon
dela' e máis eu, Armando lglesias. 

Esta foi a conversa cun da
queles homes que amais de ter 
o mar como traballo de cada 
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dfa tfftano tamén coma un me
dio de facer o deporte que a 
eles lle petaba. Sobor dunha 
mesif\a do Bar Aldón de Can
gas erguemos xuntamente as 
notas cuncas por aquel tempo 
diffcll, C0'1 dous premios, pesia 
todo. · 

VILAQUINTE E PINTOR 
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OS LABREGOS VAN VOTAR 
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

As Cámaras Agrarias veñen esistindo dende o re
mate do século XIX, aínd.a que durante este tempo 
foron moitas cousas distintas, xa que cada réxime 
político conferfalles unha estructura e unhas fun
cións diferentes. Por un decreto de Xunio do 77 es
tablécense agora as Cámaras Agrarias coma corpo
racións de derelto público, das cales as funcións 
aparecen pouco claras: son órganos consultivos da 
Administración pra todos aqueles problemas que 
afecten ao campo, mais parece que non plantexa
rán reivindicacións xa que o decreto do pasado fe
breiro, do que falabamos ao escomenzar, establece 
que as accións reivindicativas corresponden aos 
distintos sindicatos e non ás Cámaras. 

Pr6sim_amente 01 labrego• galego• van vo
tar; por un decreto do pasado 17 de febreiro 
establ,cense as normas pra a1 elecci6n1 dos 6r
ganos de goberno das Cámara• Agrarial. Os ca
ciques tentarón de dominai.a•, •rixlru en porta
voces do1 labregos e defender despois 01 intere
ses de sempre; c6rrese o perigo ·de que a1 ·1ub
venci6n1 novamente •• queden non •• sabe 6n
de, que as axudas 1ef\an s6 as de sempre, que 
se sigan a dictar leis e a facer reformà1 agrarias 
que nada teften que ver ·coa situación real .do 
campo galego. 

tre todos os que se presenten . . Nos municípios de 
máis de 250 censados presentaránse llstas pecha- . 
das con doce candidatos e cada elector dará o seu 
voto a unhà desas listas. 

Serán electores os t_itu lares .. das esplotación·s '· 
agrarias, serian propietarios, aparcei~Ós, . arrendata-, 
·r.ios., etc.; os seus fillos maiores de 1 8 ·anos que tra-- · 
bailen na _esplotación familiar e qúe· esteñah dados 

. de alta na Seguridade Social Amaria, e ·tamé.n .os . 
soei os das cooperativas , agra rias e 'das sociedades. 
agrarias de· transformación. Todos eles poden ta- · 
mén ser candidatos, salvo aqueles que ·señan fun
cionarias do Ministerio ·de Agricultura ou dos seus 
organismos autónonios, que teñan un cargo públic~ 
concedido por decreto, ou que señan .alcaldes ou Son tamén órganos de colaboración da Admi:

nistración en todas as reformas e medidas que 
afecten á agricultura, sin que seupamos moi ben 
en qué temas e con qué amplitude se fará tal cola
boración; seica serán moitos dos que tiñan as vellas 
Hermandades,coma a administración de subveñcións 
e axudac. ao campo; en principio nelas vanse enca
drar unha chea de servicios e funoionarios da vella 
organización sindical verticalista, hoxe chamada 
AISS. Por outra banda o decreto establece que ou
tros servlclos técnicos · (non se sabe cáles) pasarán 
no s u dí aos organismos das autonomfas. 

O potrlmonlo sindical agrarlo, que detentaban 
le agora tanto as Hermandades coma as cáma

r s sindical s agradas e que foi reclamado polas or
nlz clóns slndlcales labregas, pasa fntegramente 

ás mans dos novas Cámaras Agrarias; con estes 
m lo xunta coos subv nclóns estatales e a par
e pcl9n obor da contrlbuclón rústica, as f coma as 

qu poldon est bl cor pra os seus servicios, 
bu mói lmport nte do róxime económico 

Cóm ro. 

Er principio, as 1 ccións serán o derradeiro do
mingo d Abril; nest intre, unha seria de organiza
Ión' lndlcale están a pedir o retraso das mesmas 

pr que se volva a facer o censo electoral, no que se 
odvirten grandes fallos. Elexiránse oito vocais nos 
municlpios de menos de 250 cansados, nos cales 
cada !abrogo votará por seis candidatos a elexir en-

da terra asoballada 
SIN SANIDADE 
E MULTADOS 

E té sendo espallado polos po-
bos de Vald orras un escrito que 
di o soguinte: Cento corenta mil 
pe~ etas en multas a doce vecitfos 
por asistir ás m1;¡nifestnci6ns a 
prol da apertura de residencias no 
mes de xaneiro. O 1 7 de xaneiro 
morreu Xosefa Femández Veiga, 
unha .nena, por falla de asistencia 
médlca no Barco de ValdeJJrras, o 
18 e 1 9 houbo manifestacións 
populare esponttmeas nas que 
particip~ mos a maioria do pobo 
pra ptotestar por este feito e polas 
condicións sanitarias da bisbarra. 
Ho e, dous meses despois, cando 
agardabamos a solución dalgún 
do problemas médicos da ·zona, 
tal coma prometeu o Director Xe
ràl de Asistencia sanitaria na súa 
visita módica 8 nosa vila, chéga
nos o resposta: 140 m1'l pesetas 
de · multas a once veciños que esi-

lan os nosos dereitos. Once fo
ron os escolleitos polos caciques 
e polo señor Gobemador Civil pra 
escarm nto do pobo. ¿Acaso pen
san que os problemas da sanida
de soluciónanse coas multas? Pos
tos a multar, debérannos multar 
ao 2 ,000 que fomos ás manifes-

t.acións. Sobra decir que a multa 
itnposta aos once compañeiros é 
unha. multa pra os que aquel dia 
19 esixiamos responsabilidades 
despois do funeral. sin entender 
cómo se deixa morrer a unha per-
soa. 

E un claro Intento de despresti
xiar as persoas e partidos que de
fenden cabalmente os intereses 
do pobo. Deixaron pasar dous 
meses pra que a xente se esquen
cera, e pra que o escannento fora 
máis en fr./o, pra ql.Je a xenttJ se 
amedoñara e non 'volva a sentirs8 
forte na unidf!dfl da loitfii. O caci
quismo amosa de novo as súas 
intencións. Pra axudar aos nosos 
vecil1ps ante _este ·atropello quf'J 
sufriron. acordamos constitulrnos 
nunha comisión . dB- solidaridade 
cos multados. Pedimos a colabo
ración de todos os que esiximos 
unha sanidade popular, · xa que a 
todos nos afecta moito. Esta so/í
daridade é hoxe apoio económico 
pra pagar un tercio das multas 
(pra poder facer o recurso legal), 
aparte de todas as formas posi
bles de protesta pra intentar que 
anulen as multas, retiro inmediato 
das sancións, dimisión do Gober
nador Civil, etc. 

Asegún se nos di están abertas 

o 

contas nas Caixas de Aforro de 
Ourense pra quen queira axudar. 

Calubriguense 

. REPLICA 

A Asociacióri- de Veciños Estrl
vela - Placeres q'uere darexar a 
nota de protesta saída no periódi
éo Diario de Pontevedra no dfa 11 
de Marzal de 1978. 

O mencionado periódico non a 
puxo tal e coma nós a enviamos, 
pois ¡¡¡según como a pón o S;enso 
da nota trabú_case, L!Sándose: pra 
servir intereses .alleos ou partidis
tas e provocando a confusión en
tre a· xente e ·desprestixio desta 
Asociación. · 

Na nota trabucada din .que pe
dimos un aparcamento na rúa de 
Montero Rfos en Estrivela. Nós 
somente denuncj~mos a pasivida
de do Axuntamento en darlle so
lución á posibilidade de aparcar 
nesta rúa, pois en entrevista co 
Alcalde e co responsable deste 
servicio, sinalouse o problema e, 
mediante escrito noso onde lle 
dabamos solucións, prometeron 
resolver o problema. 

presidentes de diputa.cións, · 

Cqmo podemos ver, en ·Galicia -as eleccións po
den ter unha grande imp·ortancia, xa que as Cáma
ras Agrarias representan a unha maiórfa de· labre
gos, poisque o número de xornaleiros ou traballado-
res asalariados na Nosa Terra (únicos non represen
tados) é minoritario. 

O que van ser as Cámaras e que o seu funcio
namento seña democrático ou ·n'ori -que respon
dan ou non aos inter~ses labregos, o sistema de re
parto das axudas, o feito de recoller a vontade dos 
labregos cara disposicións do Goberno-, en resu
me, cáles van ser os seus obxetivos, convertfndoos 
nun organismo simplemente técnico e burncrático 
ou en algo realmente vivo, vai depender en grande 
parte das prósimas eleccións, porque son os elexi
dos os que redactan o~ estatutos de cada cámara , 
marcando asf o seu futuro. 

E, naturalmente, asegún quén señan estes vo
cales, asegún o seu degrau de conocemento dos 
problemas do campo galego e a súa .von.tade de so
lucionalos, así as cámaras serán un instrumento nas 
mans dos. labregos ou novamente. un organismo 
que tentará controlalos e obs~aculizar as súas rei
vindicacións. 

· Prósimamente, decíamos ao escomenzar, os la
bregos galegos .van votar: esperamos que se voten 
a sr mesmos. 

Por outra banda, este periódico 
permítesc criticar esta nota .e a 
mesma Asociación. O que sf que-. 
riamos saber é qué entenden es- . 
tes Sres. por ORGIA DE PROTA
GONISMOS. Pois protagonismo 
non é o que unha orgañización _de 
vecirios sexa-con·sciente dos seus 
problemas e qs denuncie pública
mente ao ver que as .Autoridades 
competentes non. fan caso. Nesta 
Asociación non hai protagoni.s
mos pois é asamblearia e repre
sentativa dos veciños. E non ped._. . 
mos nin LA LUNA nin cr:itiç;amos . 
AL L.fJCERO DEL ALBA, como 
din, s~nón que · buscamó~ ~o-lu
cióna aos nosos problemas real~s. 
Tampouco buscamos UNA COM"" 
Pl/CIDAD DE UN ORGANISMO 
PUBLICO, como sinalan, senón 
que nos baseamos ·nunha prome
sa. coma outra de tantas, feita po
los responsables, que coidamos 
tén que ser realidade sin que se 
·quede en simples verbas. 

Noutro dos puntos que . estes 
Sres. espoñen, tratan de desfigu
rar o problema, asemellando o no
so particular cos que sofre Ponte
vedra. que anque, por desgracia, é 
certo que asisten os mesmos pro
blemas noutras partes, non que
re decir que porque noutros ba
rrios o problema non esteña solu-

cionado, non teña por qué non se 
solucionar neste. 

Coidamos, tamén, que un me
dio de comunicación como é o 
Di~rio de Pontevedra nori ·está ca
pacitado pra censurar os veciños 
que compoñen esta Asociación, 
poñendo en dúbiâa a súa capaci·· 

· dade consciente e· · responsable, 
pois compóñena a gran maiorfa 
dos veciños e os seus represerr 
tantes foron elexidos en Asam
blea democráticamente. 

Diante desto, dubidamos da 
capacidàd~ deste." o~ganismo de 
comunicación en canto. que non é 
fidel aos seus principias, .trablk . 
. c;mdo a información e "sendo sub
xetivo nos seus comentarios, polo 
que pensamos que en lugar de 
servir áo po6~. informa~dci obxeti-

. vamente está servindo a intereses · 
alleos duns poucos señores ou 
entidade determinada, con carác
ter caciquil. 

Esperamos que esta nota acla
ratoria sexa publicada ·ria súa inte
gridade pra evitar posibles confu
sións ou malas interpretacións. 

Estrivela, 17 de Marzal de 
1978 

A Xunta Directiva 
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A ARTE E OS XEITOS 

O CAMPOSANTO· 
DE SANTA 
MARIÑA DE NOIA 

Noia é dende hai moitos 
séculos unha ·vila fárta de- ma
riñeiros e traficantes cen . por 
cen. Xa as máis vellas lendas 
din que foi fundada por Noé ·ao 
chegar na súa arca, que abalroou 
na encosta do monte Aro. ·Así é 
corno no _escudo da vila temos 
a arca, a pomba d-0 bon agoiro e 
unha media túa que o rei Fer
nando 111 lle concedeu por ser O$ 

de Noia os que rnitlor lle botaron 
a man na conquista de Sevilla. 

Noia era a primeira en recibir 
todo o bon e o rufn q1Je chegaba 
polo mar. No século XI as pira
terías dos árabes e dos ternibles 
normandos que arrepiaban ás 
xent iñas mariñeiras: Ad furore 
nornandorum ... liberame domi
ne era o que hastra aínda non 
hai moito se pregaba nas leta
nías. Noia quedou desfeita máis 
dunha vez pola piraterfa adoeci
da, e máis dunha vez tamén 
hO\JbO que repoboala con xentes · 
alleas. 

T estigo destas histerias é o . 
Camposanto da Igrexa de Santa 
Mariña, do antigo gremio dos 
mariñeiros. O templo sería moi 
vello, e no 132 7 o arcebispo de 
Compostela O. Berenguer de 
Landore, catalán ao que lle sen
ta ben Noia, · ordena a recons
trucción total da Igrexa. No tím-

andando a terra 
NOTICIA DALGUNHAS 
XENTES DO CAUREL 

No ano 1 954, despois de 
a~istir a un «Congreso Interna
cional de Poesfa», organizado 
polo Director Xeral de Ensino 
Universitario franquista Joaquín 
Pérez Villanueva, fun ó Caurel 
pra puríficarme daquela case 
antroidada . . 

O Caurel impresionoume fon
damente. Aínda hoxe teño ni0i 
viva aquela impresión. lanto a 
paisaxe como a paisanaxe. Lem
bro a miña ,rubida ó Pía .PáiXaro, 
a Campa da -Lucen:Zá --fermoso 
topónimo que 6 pronuncialo se
mella coma se a ún s_e lle enche
ran de luz virxe os beizos e o co
razón-, a Deves·a da Rugueira, 
onde vive e perdura o· sagrd 
misterio do bosco ... 

Da xente ~mbro a Díaz, de 
Meira0s, 1infatigable falador. A 
lrineo, que tiña un físico moi ra~ 
ro. Contáronme que a ·nai do ·1ri-

o idioma 
«HAI BEN TEMPO 
QUE NON O VEXO ... » 

A marca do tempo é distinta 
dun ·idioma a outro e xa temos 
visto unha pequena mostra. des-
to no sistema verbal. A nocióri 
de rendemento tamén · varía 

·dunha a outra língua, e o qu€ é 
rentable nunha delas non o é na 
outra. No sistema nominal. hai 
divisións do tempo obxetivo, 
nas cales non hai maior diferen
cia do galego con relación a ou
tros ·idiomas (ano, mes, semana. 
día, hora ... ) e hai, alén destas, 

pano, baixo o alpendre da E;intra
da, represéntase unha Epifanía: 
a Virxe co neno no colo, moi te-

neo era unha caurelá que emi
grara a Buenos Aires e que alí ti
vera relaciós cun chino. O chino, 
como lembranza daquelas rela
ciós, deixoulle 6 lrineo. Tamén 
decían que o lrineo, correndo, 
era · capaz de cansar ó corzo. 
Lembro 6 · Fontiña, que pasaba 
dos novent~ anos de edade e 
que contaba, dun xeito moi grá-

. fico e simpático, as súas andan
zas pola illa de Cuba, onde se 
f.artara de tumbar caña. Cando 
tiña necesidade de aliviar, como 
decía uAha perica q.ue &xercía a 
súa profesión, denantes da gwe
rra civil-, no seu domicilio· ·do 
Campo da Cbinpañía da -cidade 
de Monfórte de ·lemos, o-·-fon
tiña iba a un k.ílombo. ·Coido que 
se · dicé así. Ocupábase sempre 
con mulatas, tincáballes nacin-· 
tura e deixáballes ceibes os pei
tos. O ·rematar decíanlle sempre: 

-Ooble V ;, .que no le cu••· 
ta nada. ,. . . 

O Cazón, )(a vello, ·era ~tamén 
un tipo inesc:¡uencible. Deda que 

outras · denominacións que xa 
son fndice do .tempo subxetivo ~ 
que, polo mesmo, admiten CQn 
moita frecuencia a . adición de 
diminutivos. 

. No que se .retire ós verbos, 
notemos en primeiro lugar o uso 
de HABER pra mar-car tempo 
que pasou: haí catro días que 
non vén, haberá dez anos que 
marchou, había moito tempo · 
que non se ttía por acó (o fran
cés tamén utiliza o mesmo ver
bo neste significado: il v a ... ; un 
ensino axeitado deste idioma 
dende o galego non poderia es-

GUIEIRO 

sa coma pra darse máis creto, 
recibe aos tres reis de Oriente; 
Baltasar coa cara toda embo-

era unha 1:ristt1ra estar no Caurel 
e non ter quén lle alcendera a ún 
o lume, mais que era unha fa
chenda· chegar a estación de 
Barcelona e que houbera trinta 
e dúas persoas da família pra re
cibilo. O Chaos, nativo de Sava
ne, mestre en Extremadura, dis
cípulo de Vicente Risco, tan be
bedor el, e que morreu afogado 
núnha laga. O Chaos, filósofo de 
taberna definía ó matrimonio 

· coma dous burros ·atados a un
-ha mesma estacã. A .pucha ou 6 
sombreiro adoitaba a chamar
lles a cabezada, .pois sostiña que 
cabezada é 1odo aquelo {lue se· 

-pón na cabeza. E cando o ·Díaz 
de Meiraos comenzaba a·"falar e 
non paraba, o ·Chaos betáball~ 
as -maus á ,gorxa pra f aç~lo ca
lar. 

Tamén andaba .gastando as 
súas vacadós no Caurel un emi.:. 
grnnte .en Sarcek>na, que se 
chamaba :farruquiño e que ,ves= 
tía;ou -millor, 4udâ un fer~isi
mo pantalón · azul-ceo e que -ra
zonába -do seguinte. ~eito: 

quencer.ésta e outras semellan
zas). Na marca sub)(etiva do 

· tempo, temos nomes com_a os 
seguintes: 

ANACO é unha porción, un 
fragmento de algo, tanto .no es
pacio coma no tempo: deu/le un 
anaco de queixo, estivo na miña 
casa un anaco e. despois foise. · 

PEDAZO tén o mesmo . senti
' do ca o anterior. Tamén indica 
un espacio de tempo máis ou 
menos Jongo: xa haí un pedazo · 
que empezou, aínda botou un 
pedazo falando con el. 

rreada de negro, namentras uns 
anxos désfánse no ceo a ·botar 
os incensarios. Da outra banda 
está axionllada unha figura; dis
que é o arcebispo Berenguer 
que está ofrecendo a recons
trucción da Igrexa, e ao lado del , 
pousado na súa caxata, cavila 
no .misterio do ne110 o San Xo
sé ... Estes tfmpanos. moi dàdos 
na arte da Gal icia medieval, son 
un bon retrato da sicoloxf a deste 
tempo. 

O adro é o que interesa, nil 
está o Camposanto. Os nosos 
cementerios sempre han estar 
vencellàdos á Igrexa e ao adro 
das paroladas domingueiras. Es
ta non pasa na Castela, onde o 
camposanto está arredado dos 
casales. O Camposanto tén pra 
nós un algo que o fai familiar. 
Pois no Camposanto de Noia ér
guese un gran baldaqulno de 
pedra. Catro columnas sosteñen 
un groso teito piramidal. no que 
nunha banda se representa unha 
e5cea de caza: un animal ferido 
foxe dos cans e dos cazadores. 
E unha · representaci0n que en 
moitos sartegos medievales pa
rece aludir á vida e á morte. 
Nembargantes, hai quen di que 
o -baldâquino de Noia non é fu
nerario e que puidera provir 
dunha vella igrexa. 

O que máis chama a atención 
sori as laudas sepulcrales dos 
enterramentos medievales, de 

-Cuando estoi en Barzalo
na me ergo a las seis de la 
mañó para ir a la frábica. Ei
qu(, nel Courel, en cós de mi 
hermano, me ergo a las once 
o más tarde. Asina que mergo 
me papo dous ovos bebidos. 
Seguidamente me tomo una 
copita de augardente. Los 
ovos entran en coción. 1 asina 
me estoi deica la una que 
xanto. 

Da miña andaina polo Caurel 
garda na memoria, coma ouro 
·-en pano -como decian -os clá
sicos- o -testo dun sermón ou 
homilía que coi~o non tén igual.· 

Era o día de San Roque. Con-
-vidáronme a unñ"a parroquia que 
está a unhos once kilómetros de 
Savane. O crego somentes tba a 
esa parroquia cando habfa di
fuñto ou o día do ,patrón, decir
lles ·a misa -na ermida de San 
·Rt>que, un caseto homilde e _ve
llo. un pouco arredado do iugar. 

Aquel ano o5 festeiros e ro
meiros foron chegando, supoño 
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FELIPE SENEN 

aló polos séculos Xlll, XIV e XV. 
Nelas grábase o gremio e a en
sel'\a dos artesáns. Alí xace un 
enxebre burgo medieval: as lau
dás dos xastres representan as 
tesouras e a vara do oficio, os 
-carpentetr-os a machada e a es
cuadra, os zoqueiros as planti
tlas e a coitela. Este gremio deu
lle moita sona a Noia polos zo
cos. Os canteiras, os carnicei
ros, os ferreiros... alí están re
presentados os vetros oficias 
dos nosos devanceiros. As en
señas gremiales acompáñanse 
cuns anagramas: son as marcas 
persoales do artesán , signos de 
complexo significado, moi diflcil 
de interpretar. Son coma a firma 
do traballador, con ela dálle ga
rantía e responsabilízase da súa 
obra. Marcas semellantes apa
recen nas pedras da catedral 
compostelá. En moitas obras 
medievales serían as marcas 
dos canteiros pra cobraren des
te xeito o xornal. 

No cementerio de Noia fó
·ronse facendo outros sartegos 
máis sofisticados e m·enos signi
ficativos. Neles pregóase o Alén 
e esquéncese a auténtica vida , a 
honradez do oficio: cruces, Cris
tos sangantes. frases rebusca
das que sementan o medo. in
zan os panteóns actuales de 
marbre que máis semellan pala
cetes pra faraóns ... Somente lles 
falta o garaxe. 

M. HORTAS VILANOV A 

que coma tódolos anos, ás pri 
meiras horas da mañá. Cara as 
doce apareceu o crego. O pouco 
tempo comenzou a misa rezada. 
Cando o crego chegou ó oferto
rio, voltouse cara a xente e dixo 
o seguinte sermón : 

-Amados feligreses: 

El año pasado cuando vine 
a deciros la misa de San Ro
que, observé que en la iglesia 
parroquial faltaba la cancilla 
del atrio. 

Este año, adem61 de la 
cancilla, faltan algunat tablas 
de ia puerta de la igleaia y at• 
gunas &o1a1 -del te¡acio. 

Como esto siga ocurriendo 
voy a llamar a la ·guardia civit 
Y alguno se va acordar de la 
madre que lo pari6. 

-Oito o que antecede o· crego 
deu a volta cara ó altar. 

E seguiu decindo a misa co
ma se tal cousa. Eiquí paz e no 
ceo groria. 

- MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

MIGA e tamén o seu diminu
tivo -MIGUIÑA (coma no catalán 
miquetta) son moi usados pra 
designar unha ·porción peque
niña de tempo: espérame, enre
do unha miguiña, pasou unha 
miga na súa casa. 

BOCADO e, con moito máis 
uso, o seu diminutivo BOCA
D l ÑO, abondan na mesma idea; 
este fanciona coma sinónimo de 
moment(ño, instantíño: váiteme 
nun bocadiño alá e di/leme que 
veña axiña. 

Pra rematarmos, nótese que 
RATO en galego de~igna única-

mente o animal roedor, o mes
mo ca o seu diminutivo RA
TIÑO, nunca é marca de tempo, 
e que INT~E (usado indiscrimi
nadamente coma sinónimo de 
MOMENTO, sobre todo en certo 
galego marcadamente diferen
cialista) quere decir momento 
entre; lembremos. a propósito 
desto, o fermoso comenzo das 
Cousas de Castelao: E no intre 
-en que a terra, pra se durmir, 
vai/le virando as costas á luz ... 
Neste sentido, e 11on noutro. é 
no que debe ser empregado es
te término. 



LIBROS 
«LIBRO DAS &ALADAS» 
DE MANUEL MARIA ( 1) 

1 

Este libro vén ser un intento 
-o .Primeiro de que eu seupa 
con certo empef'lo- de anosar 
e traguer a hoxe unha forma 
poética tan universal na Roma
nia, e fóra dela, como foi a bala
da. Por suposto, a recreación 
non é mimética nin siquera na 
forma -saliéntase o verso sin 
rima e arbitrariamente parti
do-, pro sr se conserva a vella 
estructura estrófica de sete ver
sos máis o refrán. Tamén outra 
cousa que algo se percibe é a 
pantasma do vello troveiro, bo
rrado e putaf'lelro, Françols Vi
llon, irreverente e popular, an
que desta derradeiro non preci
sa mestres o noso poeta. 

O tano do libro é ben variega
do, sln que se poida decir que 
unha temética prive sabor das 
demais. O que sf sobrancea e se 
contén en todas as baladas es
tas é o fondo sentido patriótico 
e militante do poeta chairego. E 
é hora de decir, tamén, encontra 
dos cativos frustrados e dos pu
rlsimos poetisas de tintorerfa, 
que o Manual Marla é na nosa 
poesfa o exemplo máis vivo, 
máis constante e máis heroico 
de patriotismo, sin cair nunca 
nun divismo doado de academia 
- ou de antiacademla, que de 
todo hal - , escribindo decotfo 
no seu idioma e pensando deco
tf o no pobo traballador de Gall
cla. Por eso, a definición de poe
ta soe/a/ ao uso élle, ao meu ver, 
estreita, sendo en realidade, po
la estensión e variedade temáti
ca e formal da súa obra, ún dos 
grandes poetas nacionales no
sos, ao pé, pol'amos por caso, 
dun Ramón Cabanlllas. 

Volvendo ao libro que nos 
ocupa, como non é custlón de 
an llza lo lqul punto por coma, 
p nso que tres bala das podf an 
d flnlr tres llneas. Unha delas 
s rf a a das canclós de moda, 
ond o escarnio do Imposto e 
co lonlzante perfonlflcado na rá 
que ben lonxe se oírtJ. Logo vlrfa 
a Balada pra lle declr tJ miña te
rra, canto de amor e de dor pola 
patrla asoballada. E en derradei
ras, a Balada pra Mar/a Balteria, 
ao meu ver unha das méis fer
mosas, exempllflcarfa a faciana 
més lirica do libro. E non deixa 
de ser ben ilustrador que o méis 

axenda 
ARTE 

Suso de Marcos: escultura. No Con
cello da Coruña hastra o 1 O de 

..abril. 
Leopoldo F. Varela: acuarelas e 

óleos. Na Galería TORQUES de 
Santiago hastra o 11 de abril (Al
galia de Abaixo, 39-1.0

, de 7 a 
10). 

Alfonso Sucasas: na Galeria ADRO 
da Coruña. Esposición ampliada 
hastra o 11 de abril (Real, 50, 1.0 , 

de 7,30 a 10). 
Pérez Bellas: óleos e dibuxos. Na 

Galeria CEIBE da Coruña hastra o 
11 de abril (Cantón Grande, 1 6-
17 . 3.0 , de 7 a 9,30) . 

Peyrot: Na Galeria GIANNINI da 
Coruña. hastra o 1 5 de abril (de 
11 ,30 a 1.30 e de 5 a 9 ,30). 

Gonzólez Collado: óleos, acuarelas 
e dlbuxos. Na Caixa de Aforros da 
Coruña e Lugo, na Coruña (Rúa 
Nova. 30. de 7 ,30 a 1 O). Hastra o 
14. 

Manuel Merino: no HOSTAL de 
Santiago, hastra o 1 O (de 12 a 2 e 
de 6 a 10). 

Castro V61quez: no CASINO FE
RROLANO (de B a 1 O) . 

Pintores da Montafta: Theo Hui
drobo. Arostegui, tbarra, Alfredo 
A. Dlez, Garay, Campos Ugarte, 

lirico coincida tamén co nacio
nal, o cal vén demostrar, por se 
alguén se chama a engano, que 
un poeta é patriótico se coma 
home é patriota, e que se é ade
mais un bon poeta, é un bon 
poeta patriótico. Esto, que dito 
asr semella unha parvada es
quenclda por sabida, non parece 
estar moi claro pra algÚns crfti.: 
cos. 

Unha chata cómpre poñer 
neste libro: o coidado da edición 
desmerece. Unha impresión de
ficiente, moitas erratas e unha 
presencia esterna pouco curio
sa. Cos mesmos materiales, e o 
mesmo gasto polo tanto, téf\en
se feito edicións preciosas. O 
editor deberia tomar nota e non 
deixar que a editorial, nova e 
ben chegada, tivese o defeuto 
da noncuranza. 

DARIO XOHAN CABANA 

(1) O LIBRO DAS SALADAS, por 
Manuel Marfa. Edicións Follas 
Novas, Santiago 1 977. 12 5 
ptas. 

MUSICA 
ANTOLOGIA DE 
MUSICA ANTIGUA 
ARAGONESA 

Obras de Sebastión Aguile
ra de Heredia, Ju1epe Xlm6-
nez, Andr61 de Sola, Pablo 
Bruna, Pablo Na1arre, Ga1par 
Sanz e Pedro Ruimonte. 

Organista.- Jo16 Lui1 Gon
zólez Uriol 

Guitarra Barroca.- Jorge 
Fresno 

Cuarteto Polif6nlco de Ma
drid 

MovieplayChl nc hecle 
. 23.0070/0 F-G (2 lps.) 

No barroco espaf\ol, a música 
de órgano slgue unha lll'a bas
tante diverxente da seguida pola 
pollfonfa vacai. Dunha banda, . 
alónxanse da austeridade dos· 
mestres de capela e usan e abu
san das disonancias -«fal
sas»-. Da outra, a construcción 
dos órganos con medio rexlstro 
(os teclados tiñan diferentes re
xistros na mitade dereita e es
querda) permftelles facer obras 
con voz ~alista -brillante
contraposta a u'n ac.ompaf\a-· 
mente suave -frautados-. No 
século XVI 1 vanse definir varias 
escolas de órgano das que cóm-

Campos Goitla. Gregorio Fernán
dez e Campos Martín, no BANCO 
SJMEON do Ferrol (de 6,30 a 9). 

Antón Sobrai: acuarelas e óleos. 
Do 6 ao 21 de abril na Escola de 
Artes e Oficias M. MATEO en 
Santiago (Virxe da Cerca, 32) . 

Fernando Bella1 e J. Remuftón: 
Fotografía. Hastra o 1 5 de abril no 
PUB MATlSSE (de ·7 a 1,30 da 
noite en Entremuros, 13. Santia-
go) . 

CINE 

El fin de San Petesburgo (1925) de 
V. 1. Pudovkin. En super 8 mm. 
dentro do ciclo que, adicado ao ci
ne clásico americano ruso e ale
máQ. organiza o ATE NEO DA CO
RUNA (San Andrés, 143, 1.0 ). O 
12, mércoles, ás 8,30 da tarde. 

Nosferatu de M~rnau . Corto, no 
Cine-Club ANUE de Santiago. O 
xoves, 13, ás 9 da noite. 

Cabezas Cortada• de Glauber Ro
cha. O xoves, 1 3, ás 9 da noite no 
Cine-Club ANUE de Santiago. 
(Rep. do Salvador, 25) 

ACTOS 

Lugo: Conferencia encol de «A Pre
historia galega e os seus proble-

GUIEIRO 
pre destacar a aragonesa cen
trada en Zaragoza e en Daroca. 

A escola de 6rgano de La Seo 
de Zaragoza ténse coma funda
da por Sebastián Aguilera (orga-

. nlsta denda· 1603 a 1627) e 
continuada por Jusepe Xlménez 
(organista dende 1627 a -1672) . 
e por Andrés de Sola (organlsta 
entre 1 672 e 1696): Unha das · 
claves pra entender esta escola 
penso que poderá ser a riqueza 
tfmbrica da trompeterfa, con
querfndose diálogos entre a lln
gueterf a do coro e da nave late
ral; exemplo desta é a «Batalla 
de sexto tono» de Xlmériez, cos 
seus xogos case estereofónlcos. 

A escola de órgano de Daro
ca foi fundada por Pablo Bruna 
( 1611-1679) e desenrolada por 
Diego de Xaraba (morto no 
1700) e por Pablo Nasarre 
( 1664-1 724). Esta escola, me
nos coñecida ca a anterior, está 
méis interesada polos proble
mas teórico-musicais, non po
dendo ésquencer o manifesto 
cariño de Pablo Bruna por ins
trumentos de teclado coma o 
manicordio oú a espiñeta. E de
cir, esiste un interés polo desen
rolo temático. 

Destas. dúas escolas, presén
tansenos unha afortunada se
lección da man de Xosé Luis 
González Uriol interpretando no 
órgano de La Seo. Coñecedor 
moi fondo do instrumento, sabe 
atopar sempre a rexistración 
axeitada ao servicio dun sonido 
limpo e cun gran respeto polos 
orixinais. Sinto dúas cousas: a 
primeira é que non grabara a 
Pablo Bruna no seu . órgano de 
Daroca -restaurando atinada
mente no 1964-. que tén un 
sonido ben distinto do de La 
Seo. A segunda é a non inclu
sión. dunha ou dúas das «obras 
acciden~ales» do mestre Diego 
Xaraba. 

O segundo Lp. desta produc
ción de Chinchecle está adicado 
a dous músicos aragoneses que 
fixeron o seu labor lonxe do seu 
pafs. Dunha banda, o guitarrista 
Gaspar Sanz e da outra o pollfo
nista Pedro Rulmonte. Gaspar 
Sanz foi un pouco o home que 
decidiu a elecclón entre a vihue
la é a guitarra, e o seu tratado 
lntroducciôn de música ·sobre la 
guitarra española desde sus prl
meros rudimentos hasta tañerla 
con destreza, editado en Zara
goza no 1677, foi e é unha refe- · 
rencia á hora da interpretación e . 
do estudo instrumental. o· gran
'de intérprete Jorge Fresno atre-

mas», por Felipe Senén. O xoves, 
13 de abril ás 8 da tarde. Organi
zado polo Club Cultural VALLE JN
CLAN de Lugo, no seu local social 
(Ruíz de Alda, 25). 

Vigo: Concerto da <<Agrupación Gui
tarristica Galega» o sábado, 8 de 
abril, ás 8 da tarde en· Santa Maria 
de Castrelos. 

Santiago: Concerto. Os dúos de 
Beethoven pra violoncelo e piano. 
Dúo Cervera-Chornet. Na Aula de 
Cultura o 13 de abril ás 8 da tar
de. Organiza «Jueves Musicales 
de la Universidad» 

LIBROS 

A1 rúas da Crufta. Por un nomen
clátor urbano galego ràcional e 
democrático. Editado polo Equipo 
de Estudios Urbanos do P.S.G., 77 
páxs... . 

Da te"a estrelecida de Fermln Vi
laboa Lemos. 48 páxinas. :Edición 
do autor. Contos 

DISCOS 

Alfon10 X el Sabio • . «Cantigas de 
Santa Maria». Polo Coro do Mos
teiro de Santa Cruz del Valla de 
los Caídos. Atrium Musicae. Di
rector Gregorio Paniagua. W. Eg-

veuse a tocalo no seu instru
mento odxlnal e podo decir.· que 
conqueriu unha versión de refe
rencia. 

• Pedro Ruimonte fól un des..:: 
cubrimento .Pra .min • . Os seus 
madíigales e villancicos són un
has -. auténticas xoias :da po:.. · _ 
llfonfa e é eslxlble unha meiran
de aténciÓri · pola súa obra; Se 
ben o ·Cuarteto polifónico de 
Madrid lles dá unhÇI interpreta
ción correcta -estraordinario, 
José Foronda-, fáltalles a ab-. 
soluta claridade e. o sonido cris
taff\o dalgúns grupos non es
paf\oles. ¿ Cándo nalgún recun
cho do Estado teremos un grupo 
de polifonia de auténtica altura? 

Ao marxe do valor musical, o 
disco tén o mérito de ser produ
cido por un sello aragonés 
-Chinchecle- que soupo en
tender ·que a histeria pasada da 
cultura dun pobo é presente da 
cultura dun pobo. Desexarfa ·sin
ceramente que algúns dos se
llos galegos -Abrente ou Xei
ra- prestara atención aos mes
tres qe capela da catedral com
po~telá. Só cando se fai algo de 
seu se conquira un producto tan 
coidado coma este disco de 
«Chinchecle». Ah 1, e con prome
sa dun álbum cada ano. 

XOAN M. CARREIRA 

FOTONOVB.A 
«CARMIÑ~, 
LA MUCHACHA 
QUE VINO DE LEJOS» 
OU A ESCRAVA QUE 
VEU DE GALICIA 

Baixo este tiduo de «Carmiña, 
la muchacha que vino de lejos» 
coñécese unha narración que no 
xeito de fotonovela semanal e 
serial radiofónico das catro (ca
vflase que ésta é a hora dos la-. 
bares despois de xantar) vén se
gufndose últlmamente no Pafs. 
Non fallan nela, coma en calis- . 
quera t;>oa mostra do xénero, os 
ingredientes de costume-: amo
res imposibles, fillos ilexítimos, 
traxedias que envolven vidas, un 
sentimentalismo noxento adu- · 
viado dun xeito anecdótico e 

. que endexamais tenta afondar 
nas verdadeiras causas socioló
xicas de que tales feitos che
guen a pasa.r nin ~e basea nou-

ger e Oehoa de Olza. HISPAVOX 
HH~-1 . 

Boleros,· Mateixa1, Jotaa, Parado1, 
Copeos. Grupo Balls de Mallorca. 
Director Rafael Jorda. COLUMBIA 
DCS 15129. 

The Chieftain1 5. The Chieftains. 
. f'OLYDOR 2310426. 

Música Regional Gallega. Banda
Or'questa · M uniéipal da Coru·ña. 
Director, Roxelio Groba e Groba. 
COLUMBIA C 8238 -

FEIRAS E MERCADOS 

Vernee, 7: San Saturnino, Pino, So
brado, Abegondo e Portomouro · 
na CORUÑA; Sobrado, Palas de 
Rei e a capital en LUGO; A Rúa, a 
capital e Vilardevós en OURENSE; 
e A Estrada en PONTEVEDRA 

Sóbado, .8: Arzúa, Padrón, Cercada 
e Ponteceso na CORUÑA; Es
cairón e Saber en LUGO; O Bolo e 
Feás en OURENSE; e Vilatuxe en 
PONTEVEDRA. 

Domingo, 9: Curtis, Valdoviño, Car
ballo, Cée, Melide..: Ortigueira e 
Muros na CORUNA; Lourenza, 
Parada de Montes, Navia de Suar
na, A Pontenova, Castroverde, 
Parga e Vilameá en LUGO; Doade, 
Maside e Beariz en OURENSE; e 
Guillarei e Codesa en PONTEVE
DRA. 

tro ouxetivo ca o da bágoa doa
- da qu~ acocha . o grandé~interés 
ecqnómico dos promotores e di.:. 
fusores sin escr(ipulo. 

-_ As .· reperéú~Jóns· · no. públiéo 
. . ào qLie vai -dirixido está meñsaxe 

ªQn doadaS; QQ aqlvir'.'lar: por. un
ha banda a identiflcadón totál 
co persoaxe que s6fre, pola ou
tra a aceptaci6n fotalmente pa
siva da inxusticia coma cousa 
natural, . caída do ceo; que .hai 
que aturar sin ·rexeitar, xa que 

- estas .son cousas da vida a· qué 
se lle vai facer-se a vida semp;e 
foi asi. Veleiquf cómo o mercado 
da 'fotonovela e do serial na ses
ta vai dirixido mol en . especial 
pra as mulleres, polo que neste 
caso non nos debe de estranar 
que a protagonista seña tamén 
'unha muller, pero que agora tró
case no tipo de m_uller oprimida, 
e por se fora· pouco, cómo non, 
será unha muller galega, Car
mif\a. Coma unha mestiza sin 
identidade -será filla de galega 
e de arxentino na emigración-, 

· é carne importada dende a 
Cruña pra servir en Madrid na 
casa dos señoritos adiñeirados ... 
A rapaza atura todas as humilla
cións que van dende o adiverti
mento á súa conta áté o pater
na lismo abafante. Non falla 
tampouco o que un fillo maior, 
castizo e pillabán, se amose in
teresado pola flesibilidade fe
menina, polos meias e os en
cantas dunha muchacha que vi
no de /ejos. 

Atopamos eiquf coa situación 
real de milleiros de galegas que 
teñen que emigrar, de centos de 
Carmiñas que inzan o esprés de 
Madrid e escomenzan a cavil ar 
na súa salvación servindo no es
tranxeiro, resignándose e atu
rando qu.e os opresores sigan a 
súa noxenta tarefa de esplota
ción, enfardados baixo teatreiras 
poses paternalistas. · 

Todo está ben enxergado po
lo promotor pra conquerir o pro
ducto final pra o consumo (eiquf 
tanto ~ consume a fotonovela 
castrante . coma a man de obra 
barata). A montaxe semella feita 
pra que a muller galega siga · 
·agardando a que nalgunha vif\e
ta dalgún fascículo colecciona
ble apareza o Prlncipe azul rico, 
·Culto e de bons modales que a 
·peida salvar da súa condición de 
escrava colonizada . 

X. OTEIZA COPA 

Luns, 10: Bergondo, Narón, Gufsa
mo, Neda, Padrón e Mazaricos na 
CORUÑA; Antes de Ulia, Ouiroga. 
e Páramo en LUGO; e A Gudiña e 
Rlbacjavia en OURENSE. 

Martes, 11: Boiro. Boqueixón, Teo. 
Moeohe e Carbatleira na CO
RUÑA; Póboa de Broullón e a·ca

. pita! ·en LU60; Barbantes e Verfn 
en OURENSE; e Doión e Gondo
mar. en PONTEVEDRA. 

, Mércoles, 12: · Carnota, Monfero e 
Carreira na CORUÑA; Becerreá, 
Lugo, Saber, Guitiriz, Castro e Ri
badeo en LUGO; Avión, As Ventas 
e Montederra·ma en OURENSE; e 
Cospedriño e A Galada en PON-

. TEVEDRA. 
Xoves, 13: Boquéi>Eón, Cruces. 

Rianxo, Carral. Papadoiro e Vilar
mide na CORUNA; Carballido. 
Roupar e A Barrela en LUGO; 
Banda, A Peroxa e Viana do Bolo 

; en OURENSE; e Arcade en PON
. TEVEDRA. 

Pregamos 61 A1oclacl6n1 cultu· 
rai1, asociacións de vecifto1, clrcu· 

· 101 culturais, etc.· nos comuniquen 
a programacl6n de act~s cultural• 
e de todo tipo con quince dfa1 dt 
antelaci~n, co ouxeto de poder 
dar cumprida informaci6n. Moita• 
~raciaí. 
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'~ GUIEIRO 

LOSTREGO, 
a ·cultura • • na em1grac1on 

"Ao re.matar o ano .. 1976, en Madrid 
máis de cento noventa -galegos aramos 
socios de LOSTREGO, Agrupación Cultural 
Galega de recen~e creación e cun marcado 
carácter nacionalista, que ·tiña 
coma" fin espallar a cultura galega 
na· capital da Metr6poli e ser 
·alí o centro dós galegos. Gracias a ela 
en Madrid podemos ter ao longo dos 
últimos anos contacto coa nosa cultura, 
co noso pobo, enfín, coa nosa 
realidade: clases de galego, conferencias, 
seminarios,· festas, festivales, recitales 
p<?éticos, proieccións de cine galego, 
viaxes a GaHcia, nas vacacións, etc. 

Claro que non son todos -os 
galégos que viven en Madrid so
cios de LOSTREGO, ainda hai a 
quen lle gustd que o galego siga 
marxinado·pra rirse de nós, con-

. tábanos Guitlermo, camareiro 
do «Compañeko». Lémbraste 
-engade- có_mo aqueles que 
estaban · a/I de corbata, ben pa
recidos, f a/aban o demo encon
tra da «Agrupación». Sonche un 
contratista, e a· outro un bon 
amigo dos lampantfns que tra
balla ahl nos ministerios, e o 
bonito é que hai outros que de
ben ser importados do Panamá. 
Cando están eíquí no bar falan 
moi ben, son moi galeguistas e 
logo dinme que era verdade o 
que decla a/o atr!Js, ese senador, 
que en Galicia conviña a ·coofi-

cializaci6n do Idioma pra · emi
grar ao Brasil, que por certo fol-
1/e ben 'febatido por un rapaz de 
Lóstrego. 

Cada luns un seminarlo de 
temas directamente ligados coa 
problemática gale.ga; cada se
mana un par de horas de clases 
de galego ás que asistfan dende 
emigrados · dé máis de vinte 
anos a i.Jniversitarios de recente 
estancia en Madrid. lóstrego 
escomenzou a formar a súa bi
blioteca recollendo todas as do
nacións de libros que fan á 
Agrupación, o problema forte co 
que nos atopamos -di un 
membro da directiva- é o 
económico, aínda que tivemos 
donaciôns importantes, do mes
mo senador rea(Xos/J Lois Sam-

ANUNCIOS DE BALDE 
Rapaz de 24 anos, casado e 

cunha filla, estudante de 3. 0 de 
Aparelladores. busca traballo. 
Preferible xornada continua ou 
por horas. Como delineante de 
construcción, a~udante topógra
fo ... ou calquer a outra cousa. Tf
no. 221698. E. C. M., Pfo Xll, 
1, 8. • D, A Corufta. 

Véndese Seat 1430. Perfeu
to estado de chapa. Motor re
centemente rectificado. Chamar 
ao Tlf. 226655 de Vigo. 

Ando facendo un traballo en
col das inscripcións nos WC. Se 
queres colaborar rnándame can
tas máis millar ao seguinte en
derezo: Alfon10 Eyré, Central 
de T eléfono1. Academia de ln
fanterfa. Toledo. 

Cambeo dibuxo orixinal meu 
por calquera destes libros: «Se
gredo do humor», «Bello Piñeiro 
y su época» e «Colmeiro» (Gala
xia) . Xaqufn Marfn. Perlfo, Fe
ne, A Coruña. 

Teño 18 anos e quero traballar 
nun bar nos fins de semana, ben 
en · Santiago ou na Coruña. Cha
mar a Alfonso Caamafto, Cole
xio de Sta. Cruz: (A Corufla). Tlf. 
614254. 

UMBO agasalla aos lectores 
de «A NOSA TERRA» con libros 
co 30% de desconto: «A Cadea» 
(Catoira}, <«J Fotógrafo» (Taibo} 
e «El tren y las cosas» (Tovarl. O 
lote por 2 80 pelas. Apartado 
1 .062. Ourense. 

Gustarfanos intercambear o 
noso periódico escolar coas pu
blicacións doutros Colexfos de 
Galicia. Colexio Nacional de 
Oarbo-Canga1 de Morraz:o
Pontevedra. 

Ouén nos pode axudar a con
tactar con : Amancio Pracia. Emi
lio Cao, Antón Seoane, Miro Ca
sabella, Verbas Xeitosas e Gru
po «Escola de Gaitas de Orti
gueira»; úrxenos. Graciñas. Co
misións Culturais do l.N.B .M. 
Escribide a Xavier Neira Gon
z61ez. Ma'riflaman1a. Vllla 
Manuela 1/n, Ourense. 

pedro non hai moito, e esta falla 
de cartos fai que as actividades 
de Lóstrego teñan limitacións. 
Todos os actos 'públicos organi
zados por 'Lóstrego arrastran a 
un elevado número de público 
de diferentes ideoloxf as, o que 
obriga a un coloqulo rexo donde 
as posturas están agudizadas: 
por unha banda os galegos emi..: 
grados partidários da autonomfa 
e pala outra os partidarios dun 
Goberno propkl pra Galicia. 

· Hat pouco organizouse unha 
semana galega onde -tivo cabida. 
un acto folklÓdco popular do 

: que a re5onancia é ben conoci
da por todos os Galegos en Ma
drid: unha que;mada de ·oitent~ 

litros de augardente precedida 
da actuación dos êantantes Xo
sé Manual e Xan Ramudo, onde 
bandeiras gafegas amo~ban à 
estrela vermella. Manuet Marfa, 
Darfo Xohán Cabana, Francis.co 
Carbaflo, F. Senén, Femando 
l.ópez Pérez, foron entre outros 

-os ~onferenciantes invitados 
nesta semana, na que colaborou 
materialmente o Colexio Maior 
Chaminade. 

Por medio de Lóstrego puide
-mos presenciar a actuación do 
ventrílocuo Antón ·e o seu mo
neco Facundo, o labrego que 
non paga a Cuota Empresarial; 
varios recitales de música e· re
presentacións teatrales -.O 
Caixón do grupo Auriense, por 
exemplo-, Valentfn Paz Andra
de falando da autonomía .. . 
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CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 
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HORIZONTAIS: 

1 .- .feitizos, encantainentos. 2.-Preposición. Vi
xiante. €stremo do aparato dixestivo. 3. -Oue causa no
xo. Serro~. 4.-Cereal. Aro galego. Fillo do fi llo. 6.- tnter
xeccióri pra atalar ao gando. Que ~les falta unha man. 
Contracción de dous pronomes. 6 . - Momento. -Renovo. 
7. -~nquedar, contrubar. Ao rovés, poñfa os pés sobre al
go. 8.-Nota musical. Nai dun cónxuge respeutive do ou
tro. tnterxección de dor. 9.-Antiga composic ión Hrica. 

VERTICAISc 

1. - Pedra moi grande. Ao rovés, fai coller costume. 
2.-Número. 3.-Modo, maneira. 4.-Femia do cabalo. 
Consonante repetida. 5.-Varlante de «ibas~. Tecidos. 
6.-0 que se bebe dunha vez. Papel. 7. - Preposiclón la
tina. furado, Nome de let ra. 8. - Volume Impreso. Ao re
vés, carraxe, cólera. 9. - fogar. Peza de roupa da cama. 
1 O. - Persoaxe bibllco. En a. 11. -Seres maléficos. 
12.-Especie de laberca. 13.- lnstrumento pra fiar. Dro
ga. 

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 1 O: 

HORIZONTA IS: 1 .-POLA. OEPA. 2. - A. SEMELlA. 
R. 3 .-CO. SELLA. RE. 4 .-ELO. AAA. Sto. 5.-ALLOS. 
SAUDE. 6. - ALI. IDO. 7.-TRONA. AMORA. 8.-AES. 
REN. VES. 9. - ES. FE ITA. SE. 10 .-S. CLAREXA. A. 
11 .- CANS. SARA. 

· TABOl.EIRO 

A. -s-

CHAVE 

A) Organo das Irmandades dá 
Fala. 
B) Facultade de obrar ou non 
obrar. 
C) Va i sempre co San Antón. 
O) Non simple. 
E) Lugar. pra gardar o gran. 
F) Quentar por demais. 
G) Que tén calor. 
H) E feita de neve. 
1) Deixo enriba da mesa ou do 
chan. 
U Elemento indispensable na 
navegación. 
M) Mataria elástica. 
N) Doce nun ano. 
0) Nin meu nin teu. 
P) Voz de arrieiro. 
O) Copulativa. 



UNHA VEZ ERA UN NENO ... 
Rapaciño galego e labrador, 

cómo me fire a alma a túa probeza. 

O Neno, ese eterno desconocldo como hoxe 
chega a declrse, asolagado nunha socie
dade que só é dos maiores, sociedade 
adulta que, xa se sabe, superou o estado 
lmperfeuto da lnfancia. O Neno, 
manipulado por todos, e hoxe, sabor 
de todo , por eses portentosos artefactos 
dos medies de comunicación de masas 
-televexo, publlcaclóns, espectáculos, 
publicidade ... - , manexado, culpabilizado, 
acomplexado frente á superioridade do adulto que 
sempre se lle impón coutándolle toda arela de 
libertada creativa. 

Ese neno atópase atrapado na casa, escola ou 
cidade, e soio diante dunha ambígua; cativa e im
perfeuta lexislación que máis ben parece . estar de 
tapadeira e pra asegurarse de que os nenos respe
ten aos maiores. Nesta sociedade dos maiores, 
cun marcado senso de autoridade, o Neno é un 
ser imperfeuto e incompleto, perturbador da vida 
dos seus pais, dos seus familiares e da sociedade 
en xeral. E esto sigue a suceder nun século onde, 
afortunadamente, asiste a preocupación de ache
garse ao neno. Onde a sicoloxfa, pedagoxfa e so
cloloxfa levan feito tanta Investigación, onde .os 
estudios - Plaget, Freud, Ajuriaguerra, Dewey, 
Frelnet - falan da infancia coma dunha etapa da 
vida do home cunha organización e estructura 
proplas e distintas á sociedade adulta. Pero son 
poucos os educadores - méis por lgnorancia ca 
por sadismo - que partindo deles establezan a 
autonomfa do mundo Infantil pra conquerir o seu 
méslmo desenrolo. 

O ca lquer xeito esta (j a «Declaración dos 
D r ltos do Neno». feita en Xenevra no 1924. 

1. «0 neno dlsfrutará de todos os dereitos st
nel dos nesta Declaración. Estes dereitos serán 
reconocldos a todos os nenos sln escepclón al
gunha nln distinción ou dlscrlmlnaclóri por mott
vos de raza, cor, seso, idioma, relixión, opinións 
polfticas ou doutro xeito, orixe nacional ou social, 
posición económica. nacemento ou · calquera 
outra condición, xa seña do propio neno ou da súa 
famllia». 

11. - «0 neno gozará dunha protección espe
cial e dispoñerá de oportunidades e axudas, dis
pensado todo elo pola lei e por outrQ_s medies, pra 
que poida desenrolarse física, menta.!, moral, espi;_ 
ritual e socialmente en forma saudable e normal, 
asi coma en condicións de libertada e dignidade. 
Ao promulgar leis con semellante fin, a considera
ción fundamental á 'que se aterán será o lnterés 
superior do neno». 

111. -«0 neno tén derelto dende que nace a un 
nome e a unha nacionalidade». 

IV. -«0 neno debe gozar dos beneficies da 
seguridade social. Terá dereitó a medrar e desen
rolarse con boa saúde; con este fin deberán pro
porcionarse, tanto a el coma a súa nal, coidados 
especlales, mesmo atención prenatal e postnatal. 
O neno teré dereito a dlsfrutar de alimentación, fo
gar, recreo e servicios médicos axeitados». 

V. - «0 neno ffsica ou mentalmente disminui
do ou que sufra algún lmpidemento social debe 
reclbir o tratamento, educación e coldado que re
qufre o seu caso». 

(0 minusválido flsico no Estado español está 
totalmente desatendldo. A nlvel de Galicia a situa
ción ainda é peor, está na súa casa na aldea, non 
vai a escola xa que non hal centros axeitados ... ) 

Vl. -«Ao neno,pra o pleno e armonloso desen
rolo da súa persoalldade, cómprelle amor e méis 
comprensión. Sempre que seña posible, deberá 
medrar ao amparo e baixq ·a responsabilidade dos 
seus pais e, àn todo caso, nun ambiente de agari
mo e seguridade moral e material; fóra de circuns
tancias especiales non se deberá separar ao neno 
de corta edade da súa nai. A sociedade e as auto-
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rldades públicas terán a obriga de coidar especial
mente aos nenos sin famitia ou que carezan de 
medies axeitados de subsistencia. Pra a rnantenzâ 
dos fillos de familia's numerosas convén cpncede·r 
axudar estatales ou doutro xeito». · . 

Os nenos dos señores comen ben 
a visten fermoslsimBs chaquetat;. 
Tf, meniño labrego, come$ auga 

- e vistes tan somente roupa vella. 

Na realidade, no noso país, :-no ano 59 a 
U NESCO dixo que o propio· idiof'l'.'la permite ad&' 
prender millor e méis axlña...:_, sfguese a impoñer 
un idioma alleo que produce mudos, .tatexos · c~.n-

Vll..-«O neno tén dereito a recibir -ed~cación do rnenos, ou insolidaridade pr~ non recibir o ad- · 
xetivo de «paletrn>, mentras 78.000 rapaces están 

que será gratuita 8 .obrigatoria, polo menos nas· sin escolarizar e 136.000 -sin preescolar. No ano 
etapas elementales. Dar~selle . unha educación 7_0, -0 Ministerio de Educación e Cencia español 
Que favorezá a súa cultura xéral e lle permita, en 

. condicións de igualdade -de opo·rtun'ida_des;"desen: .. :; sul.iñaba que oito de cada dez nenos galtegos iban 
retrasados. Se nos referimos -aos xogos, hai unha 

rolar as súas aptitudes e o seu xufcio individual, o falla grave de planificación tanto do tempo coma 
seu sentido de· responsabilidade mor~I 0 social. 0 do espacio, por non falar do aspecto -alleante e 
chegar a ser un membro útil da sociedade. 

O interés superior do neno debeiser q princi- tr~nscultural çlos mesmos. · 
· d ñ · ·b·i·da· d d .Por outra banda a lexislación actual nin prevé pio reutor e quen te an a respom;a 1 1 e a ningún contrai ou información sabor da allmenta-

súa educ&ci6n e orientación; ·semellante respon- ción infantil, nin fala claramente sobor da vesti-
sabil.id~de incumbe, en primeiro lugar, ª seus pais. menta (calzado, abrigo, etc.) do neno, Únha all-

o neno debe dlsfrutar plenamen~e de xogos e mentación probe e deficiente que as máis das ve-
divertimentos, os cales deberán estar orientados ces produce raquitismo, baixa estatura, bocio, na 
hacia os fins perseguidos pota educación; a socie- nosa s9ciedade. . 

.dada e as autoridades públicas esforzaránse · por O consumismo oheg·a tamén, ao traveso das 
promover o goce deste d~reito». publicacións infantlles ou da publicidade,. ~ os 

Vlll.-«0 neno debe, en todas as circunstan
cias. figurar entre os primeiros en recibir protec
ción e axuda». 

IX.-«0 neno debe ser protexido contra toda 
forma de abandono, crueldade e asoballamento. 
Non será ouxeto de ningún tipo de trata. 

Non deberá permltlrselle ao neno traballar de
nantes dunha edade mínima axeitada;· en ningún 
caso traballará, ou se lle permitirá traballar, en ofi
cies ou postos que peidan perxudicar a súa saúde 
ou a súa educación ou impedirlle _9 seu desenrolo 
físico, mental ou moral». 

X. -«0 neno debe ser protexido contra as 
prácticas que peidan fomentar a discti.mlnación · 
racial, relixiosa ou de calquera outro xeito. Debe 
ser educado nun espfritu de. cÓmprensión, toleran
ela, amistada entre os pobos, paz . e irmandade 
universal, e con plena concencia de qúe debe con
sagrar as súas enerxías e aptitúdes ao servicio dos 
seus semellantes». 

anunciantes nos medias de comunicación 
·empregan de xeito crudet e inmoral aos ne
nos coma intermediarios pra presionar ao adulto. 
o dereito publicltarlo español non contempla si
quera a defensa do neno, e chega a empregar á 
propia escola pra vender productos. 

Sobor da lncorJ)oración do neno ao mundo do 
traballo, a actual lexislación data do ano 44, é ca
.tiva e reff rese só a adolescencia. A partir do 73 es
tabléce~e teórica mente ·a edade _ mfnlnia de 1 5 
anos pra er:itrar a 'rabatlar. No que se refira a tra-
b-alt9s_ nocturnós,· prevalepen corive~i9s· do ano 4~ 
e 48 e pra os casos d~ trabalJos prohibidos rec0pt
lanse os dereitos xunto .co·s da muller. . . . . . . 

· Aínda asi, . nas colonias coma-Galicia as leis 
cúmplense en menor··medida;- os .rapacés·lncorpó- . .,.. 
ranse moi cedo ao traballo, os .nenos. alindan o 
gando, e os dereitos formais . son; papel mollado. 

. . -
Pro un dia escintilante, · os vellos eidos 
serán J .eus, e ~erás coma: unh~ estrela, 
e terás u_nha fala e un mencer 
e serás home /lbre en llbre terra. 
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