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GAUCIA É OUTRA COUSA
·'

Alguén quere
o monte veciftal

Asc6n: ·
cotiflicto aberto
Mentras os representantes slndicales negocian en Madrid a reapertura da . empresa e a readmlsión
de todos os traballadores despedidos, que se ce.lebren as eleccións sindicales e se negocien as

custións de funcionamento interno da empresa, nas rúas de Vigo
producíronse diversos Incidentes
entre os traballadores e a policfa.

P6xlna 4

O Axuntamento de Lousame, representante legal dos
veciños de Frulme, perdeu un
pleito pola sentencia do cal se
considera ao sef'tor Laíf'to propletario de parte dun monte
declarado no 1977 de man
común polo Xurado Provincial
de Montes.

¿A quén favorece
o atentado
contra Cubillo?
O atentado .contra o líder
do MPAIAC, Antonio Cublllo
~erreira, vén coincidir coa viaxe que Marcelino Oreja desenrola pra tentar neutralizar · o
acordo da OUA. Cubillo é unha peza clave dentro da loita
canaria contra o Imperialismo.

.~ A

amenaza

cio Gran Suar·na
O Gran Suarna, dende o ano
39 que
aprobou a primeira
concesión dun gran embalse, foi
.unha constante amenaza de morte pra ún poho que loitou encontra da súa inundación. A emigra-

se

ción e o subdesenrolo a todos os
nlvels da comarca é o fruto de
moitos anos de silencio e despracia administrativo.

en poleiro aUeo

2 I AROSADRBA
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O ANTROIDO
E A ESPAÑOLIDADE

COUSAS
DE CASTELAO

En la Voz de Gal/ela do 9 de
abril publfcase unha crónica da
viaxe do Ministro Oreja Agulrre
por países africanos na que se
informa das súas actividades en
Mauritania: El ministro espaflol
acudló a la cena oficial celebrada el viernes vestido con el clfJslco atuendo de los hombres del
deslerto, detalle que fue visto
con la msyor simpatia por los
mauritanos.

No xornal El Ideal Gal/ego do
7 deste mes lemos nun artigo
ftrmado por Pedro de Ossorlo,
titulado El COMUNISMO EN
El HUMORISMO DE CASTELAO, as seguintes afirmacións:
En el tomo V de COUSAS DA
VIDA, aparece uns lámina con
una irónica refersncla al comunismo. En ef dibujo figura un
sastre en su taller y, entre atento v embobado, escucha s un
amigo, músico IJI, con un
tromb6n en sus brazos, que le
d/ce: «Cando veña o comunismo, pois... ti fasme un traxe e eu
tócoche unha mazurcs e xa es-

clsllsmo cientifico los vaivenes
del marxlsmo-leninlsmo, de /s
/ucha de clases, del colectivlsmo, etc.

Percurar o enfrentamento
de Castelao co comunl1mo,
baseóndoae nun dos MUI dlbuxoa humorfstlco1, polo demais cheo de gracla e bon hu·
mor, semella buscarlle oa trea
pés ao gato e ademais dun ·
xeito Interesado. Castelao, coma representante dunha conente popular e de ·eaquerda1
dentro do galeguismo, deixou
abondosa te1tlmufta da 16a
concepc16n pro9re1l1ta na cu1tl6n nacional e 10cial, dlffcllmente separable1 na nosa Terra, amosada en moitas dai
1'1a1 formulacl6n1: «O proletariado debe lncorporane ao
movimento reivindicador cla1 ·
naclonalldadet pra derrubar a polftka lm~riali1ta . • ·
facllltar a unl6n Internacional
dos obreiros e campetlftot».
Non, Castelao non 6 anticomunista por m6l1 que pretendan fac6molo ver; foi sinxelamente un lnaobornable patriota galego, fondamente
progreal1ta e tam6n un gran
humorista. Por elO, coai tíla1
l6mlna1 ligue a rlrse dos patufos que pretenden deavlrtuar a. 1úa obra ...

t/J... ».
Desta lá!T'Hna o autor do artigo deduce: Esta óptica de Castelao es sln duds adverstt a un
comunismo que está por afuer11
a pesar de los avances del so-

O seftor Orela Agulrre, ne•·
ta espede de antroldo dlplom6tlco que est6 realizando
nos palies de Afrlca, non recúa ante nada. O lntr6pldo
ministro espaftol non dublda
mesmo de vestlrte de bedulno
se e10 favorece a 1lia Cruzada
en prol da « 1paftolldad» de
Canarias. Cecais cando rema·
t o s u periplo africano, o
ftor Orei a deberfa dlrlxlrte 6
Antórtlda vestido de plngUlno
e ao mlllor, con ese dl1fraz,
conqulre que a colonla destes
padflcos e slmp6ticos paxaros
se pronuncie tam6n en favor
da «e1paftolldad» das Illas.
O. camiftos do lmperlali1mo
son lnescrutable1 ...

ABOSA!IBBA

TRONADA
PARLAMENTARIA
Na crónica deportiva de 'E.
Mariñas en El /desi Gal/ego do
dfa 7, atopamos a seguinte Información: El gol de Plstinl en el
Parque de los Prfncipes ha revoluclonsdo al Brasil, hast.s tales extremos qúe se hs organizado
un tormentoso debate en le Cámara de Dlputados v hs llegaclo
a lntervenir el Presiden~e de fa
República desde el modemo pslacio de Brssllla pidlendo lnfor~
mación sobre los hechos.

A date dominante brcisllel·

ra adicase a debater problemas futbolf1tlcos ao m61t alto
nlvel; polo visto a parasitaria
burguetfa do Brasil Nn preguiza hastra de facer a 16a
polftlca. O colonlall1mo americano enc6rgase de argallala •
repartir logo coa burgueafa
cclndfxena» as faragulla1.
A fame e a mlnria do pobo
de Brasil non parece Importa·
lles aot MUI verdugos, son
m6l1 Importantes ot golea da
1elecci6n.
En fin, na Edade Media a
nobreza par61ita adlc6base 6
caza, agora oa alaca'loa do lm·
perlali1mo en Latlnoam6rlca
atopan dlversl6n1 m6l1 eacl·
tante1.

RECTORES QUE
ANDAN SOBROS
O reetor da Universidade
Complutense Vián Ortui'\o, declara a Cinco dfss: De cada dos
alumnos de ls UniversidadB;
uno está ' estorbando.

O nftor Vl6n reclama m6f1

nleetividade. Pro no tocante
6 Universidade que temos en
Galicla, que non 6 galega, n61
sabemos que 6tte non 6 o problema, sen6n que pra que
realmente sirva aos ancelo1
do pobo galego, terlamo1 que
deafacernoa da pol~lca educativa do Mlni1terlo espaftol de
EduCQci6n e Clencla e das actualea autoridades acad6ml·
CCll, fidele1 Mrvldora1 desta
polftica,-que e1t6n estorbando
e atrancando o camlfto cara
unha ·universidade galega e
popular.

Da entrevista con Santiago
Alvarez publicada en El Correo
Gllllego (xoves, 6 de abril) recollemos uns testos que nos semellan interesantes. Antonio
Luaces: autor da entrevista, preséntanos ao persoaxe coas seguintes verbas: Don Santiago
Alvarez, secretsrio xerei d() Partido Comunista de Gslicia veu á
Cruñs s berrnrlle ás 32 · puntas
da rosa do vento polltico do pais
que · a preautonornla non ~ · un
rega/o ·e que condena o terrorismo. Veu B defender s unidade
de España e a decirlle a máis de
cetro que non se pode argallar
con estas cousas.
Da longa entrevista publicada entresacamos, destacamos a
seguinte afirmación: s; se pregunta {J masa dos traballadores
si queren unha Espafla dividida,
dirá que non, que quere unha
España unida en tanto que Estado.

En fin, o seftor Alvarez
amen6zanos coa unidade de
E1pafta; neso coincide con outros persoelroa ben alleos por
certo aos traballadores. Non
nos poftf(tn medo as 1~as aflr·
maci6ns e remltfmonos 6 sabencla popular: can ladrador,
pouco mordedor.
E don Santiago Alvarez veu
berrar 6 Corufta.

SUSCRIBASE,
COLABORE COA

Desexo suscriblrme so periódico galego semsmtl
A NOSA TERRA porunanoO porseismesesdli;;:;IM•M
Envio o Importe (chequeO xiro postslD
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OS BERROS DE
SANTIAGO ALVAREZ

A venda en toda Galicio, · Oviedo, .Avilés, Gii6n,
.Bilbao, San Sebasti6n, Madrid, Barcelona, Xenebra ...

Enderezo
Poboad6n
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.A porta pechada constitufase o martes,
día 11, a denominada «Xunta de Galicia»

e formalizábase a súa presidencia na
persoa de Antonio Rosón. A partires da
vindeira proclamación pública o Martes
18 de abril, a Xunta enredaráse na

elaboración dun reglamento de réxime
interior pra o seu funcionamento, feito
que é considerado, eúfemfsticamente,
un «acto de autogoberno». Despois
constituirá as dúas comisións mistas
que terán coma ~inalidade, por uriha

banda, tratar co Goberno español cáles
van ser as competencias da Xunta, e
pola outra, tratar coas diputacións as
maneiras de integración das mesmas no
devandito organismo. E todo o
programa da Xunta. ·

GAUCA Ê OUTRA COUSA
Deste xeito instituciorialízase
unha fórmula de descentralización
administrativa -que nada terá
que ver nin por esprito nin por
práctica con institucións soberanas- elaborada e da comenencia
cio Goberno español, que incluso
polas persoas que a. integran vai
resultar difícil non prever, dende
xa. a súa inoperatividade agás pra
dar corpo a un programa estricta111ente oficialista.

O ACADEMICO
O último persoeiro en sabe~se
membro da Xunta foi, segundo
semella, o candidato dos senadores reales e dos chamados independentes Marino Dónega, quen
dubidaría en aceptar a designaci ón porque non quería ser infiel
ao meu pasado. Referfase, quizaves, ao tempo n0 que presidiu as
Mocedades Galeguistas na Coruñà, no 1 936. Marino Dónega é
académico aínda que a súa carreira coma escritor é corta: Escolma
posibfe de Castelao, tres ·ou catro
prólÔgos e algún artigo. A súa eritrada na Academia deberáse, secadra, á amistadà personal que
mantivo con Sebastián MârtínezRisco, -co que traballou coma abagado. E un home con tendencia ás
definicións niorales, coma a que
transcribimos denantes, e sin tradición de intervir na problemática
xeral do ooso país porque cando
alguén lle preguntou qué era pra
el prioritario facer na nosa nación
respostarfa que. Galicia é, toda
ela, un . problema. Sin máis.

galeguistas de Galaxia c0s- que - Diputación · de Pontevedra, que ·é· Profesi"on'almente foi abogâdo do · . señor Pardo Montero, ·.i rónico
-mantén relàCións" cõrdiates> Foi o "uñ. antigâleguista · mariifestô, fillo . Sindicato vertiéal e pertene9eu'"â '· 'abagado de Vilia.lba, o tecnócráta
primeiro -delegado de · Edúcaciórv de- abagado ê:lo' Esta.do, que se Comisión da Audfenciã ·aentro· das
fi.ntSimo e do OPUS O.El Meilãn
·populàr"nos á1iós" 4Z-4'3 en Lugo, · : pr~"lamou publicamenté CÓñtra a·.· .Gort¿s frimquistâs." Ó : repr~se·f¡r:...' 'Git·, ~o ci~~.sin~Ían c~~à' éspecia·e seguidamente situousé êoma · · Autonomía hai dous anos. No ·fo- ·· t~:inte. do PSOE, Celso Montero, éo. · ·1ista· en Pesca, Fernándéz Calviño.
presidente· da Diputación, tempo · fio · 185 do libro de actas dó CQle- támén da españolidade e
prc)curador trahquista polas Cono que manter·ía ·un en"frenta.men- ' xio de· abagados de Pontevedra tido do opÓrtunismo. Aló polo ano
fradías por toda especialidade.
to co · daquela Gobernador Del
do ·76. figura o seu voto encontra 71 publicóu, por ·encargo de La
Valla Vázquez. A intervención no
dun acordo aprobado por 36 le- Región, uns cantos artigos nada
agro, atraveso do tinglado da~ · trados no que solicitan, entre ou- desfavorables ao Franqueira, faHermandades e da COSA, de mo- . tra·s ·cousas, a derogación do de- !ando das cooperativas no campo.
CADRO NEGRO
creto lei ~ue ~egula o uso das finOs de Pontevedra van dende
nopolios de comercialización de
guas nac1ona1s do Estado Español
carne coma FRIGSA ou das redes
un mestre ideolóxicamente ambuO grupo santanderino «P6rez
crediticas - Caixas Rurales- foi
pola discriminación que establece
lante, Xosé Rivas, que quixo en- Maura, propietario de Asc6n.
unha contante da súa actividade.
e desaxuste frente á realidade potrar no seu día no PGSD, despois
lítica, acordo no que se interesa
no PPG e por último foi pra a
tamén a abolición da pena de
OS «CONSELLEiROS»
UCO; que é axente de seguros e
morte.
presume de galeguista, hastra
Os xuntistas ourensáns non fiOs conselleiros se nalgo destaFernández de la Mora, dereitista
can atrás, coma por exemplo o Sr.
can é na mediocridade de cara á
reaccionario, home de sempre do
Trillo,
persoa
de
confianza
de
Góopinión pública, que nin datds coGoberno español e bon diplomátimez Franqueira, tanto tanto que
.nace das súas ocupacións deica o
co, ou Carlos Sueiro, desconocipretendeu
entrar
no
PSP
.
e
foi
remomento. Aínda así caso signifido.
xeitado por pensarse ·que se tratacativo pode ser o do señor San
Pra pechar a conta estarán o
ría
dunha
maniobra
de
espionaxe.
Martín Losada, representante da
0

Rosón, entroques, considérase
el. mes.mo un home xeneroso. E"
considerado falanxista por comenencia propia· e moi achegado aos

CADRO BRANCO
«Os traballadores galegos
emigrantes en Trintxerpe, que
formamos o grupo cultural FATO SAUDADE tomamos coma
nosa a bandeira de Galicia coa
estrela roxa que será o sfmbolo
das nosas actividades; porque
coldamos que ' o que representa 01 intereses das clases traba·
lladoras, e consecuentemente,
os nosos intereses».

Edita:
Promocións Culturáis Galegas,
S. A.

Comisión de Fundadores:
Acosta Befras, Xoaqufn.
Fontenla Rodríguez, Xosé Luis.
López Gómez, Felipe Senén.
Morales Quintana, Xosé Enrique.
Varela García, César.

Diredor:
Margarita Ledo Andión.
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O COMITE DE FO&.GA ALERTARA SOBRE ACCIONS DE GRUPOS ALLEOS AO CONFUCTO

garantfa·

pra as
empresas
galegas
G. Mola, 12
Pontevedra

En

Asc6n: conflicto aberto e negociaci6ns
Cando xa hai perto de cincuenta dfas que os
traballadores de Ascón se enfrentan és perspectivas
dunha regulación de plantllla que
supoñerra na realidade a perda-de moitos postos
de traballo e ·teñen que contestar o loxk out. que
a empresa leva adiante co peche das
factorfas de Meira e Aros, unha comisión
composta por membros das cantreles slnd•cales
ING, CC.00. e USO e representantes da asambt'ea
de traballadores levan méis dunha ·
semana desplazados en Madrid pra negociar as
condicións que a clase obreira esixe. Mentras, e
O TRANSFORMADOR DO BANCO DI ISPARA ARDI
1 UNHA MULLIR DI 70 ANOS

ATOPASÉ GRAVI AO SIR ATROPAUADA POll UN JHP DA POUCIA

"

.
at~para

a música

que desexa:
cl6sica

rock
¡azz
moderna
folkl6rica

A móis ampla

gama da
actualidade
en forma

de disco
cartucho ou
cauette

aos -dez dfas de que o_grupo «Pérez Mau ra» pechase
as fábricas, os traballadores empezaron
a levar adiante diferentes acción co gallo de
sensibilizar á opinión_pública e reclamar a ·
solidaridade que o conflicto demanda, accións que,
nalgúns casos, desembocarfan en xornadas
nas que a.dureza fixo a·moitos lembrar as loitas
do 72, folgas revolucionarias como as
denominou a policfa nuns documentos
~nformativos pasados naqtJel entón á
de~parecida - PIDE, dentro da polftica·- de
intercambeo habitual entre ambas policfas.
Saltos continuos e és veces simulténeos en diversos _puntos,
barricadas nos accesos e no centro, fogueiras no medio das ruas
máis importantes, atascos continuados de tráfico que nalgúns casos chegaron é paralización ... a
impotencia policial pra estar en
todas partes quedou patente can.,do nos primeiros dfas de abril e
. diante do recruamento do conflicto chegaron Vigo os corpos es,peciales, que nas xornadas do 6 e
.do 6 tiveron ocasión de amosar a
súa caracterlstica violencla, estremándose afnda máis as respostas.
Os botes de fume foron o continuo pesadelo dos manifestantes,
que o dfa 6 sufriron tamén a agresión das.balas ·de goma na Avenl,da de Fragoso -e non foi a única-:- despois dunha asamble;;t de
1.600 persoas no .estadio deportivo de Balafdos. Dende as ventanas dun Instituto de cerca os estudantes berraban con forza contra a policía, que non se esquenceu deles. Pero tamén as pedras
choveron en diversas ocasións sobre a forza pública, que de cando
en vez ~ufriu o seu impacto. Nestes dias as rúas de Vigo estiveron
ocupadas polas sirenas, o funie e
os berros dos manifestantes. O
feito é que na noite do dfa 6 o
centro urbano de Vigo amosaba
slnales rotas, restos de lume e barricadas, basuras espalladas polo
chan ... e a polida patrullando.
·

a

18 ASAMBLEAS,

4 MANIFEST ACiONES
R6a General Franco, 68

Tlf: 355047
O Ferrol

b

A policia municipal, que pareda informar da localización dos
focos de manifestantes, foi nunha
ocasión acoiada, refuxlándose os
ocupantes do coche patrulla nun
vehfculo dos bombeiros que esta-

ba perto, namentras o seu coche
era volcado e pouco faltou pra ser
queimado, de non escoitarse unha
sirena nese intre. Os mesmos
bombeiros enviados pra apagar as
pequenas fogueiras tiveron en
ocasións problemas para facelo.
Son bastantes os que estes
dfas levan nas súas costas unha ·
lembranza das porras do orde público, e algúns acabaron mallados
de xeito tráxico. Unha muller duns
sesenta anos ingresou moi grave
na Residencia, despois de ser
atrapallada por \:.ln jeep das FQP.
Tamén algúns policias sufriron feridas, non máis éa leves.
Os membros do comité de foiga, nunha asamblea celebrada o
derradeiro dfa 7, afirmaron que
nalgúns casos grupos alleos a ASCON aproveitaron o conflicto e fixeran accións accións indiscriminadas, que en nada beneficiaron
aos traballadores da empresa
frente a opinión pública, polo que
pediron aos mesmos. traballadores que controlaran esas accións,
ante o evidente perigo de que o
conflicto se fies escapara das
mans.
Cando se escribe esta información suman 45 os dfas de peche
patronal, nos que se levan feitas
unhas 18 asambleas, càtro manifestacións e diversos dfas de confliéto xeral nas rúas, sempre despois das sete da tarde. Os aconteçementos cecais adequlran caracteres máis violentos, ademais da
ame naza de folga xeral, se as conversas en Madrid non dan resultado positivo.
que parece certo é
que non se coñecfa tal estado de
axitación nas rúas desde as loitas
obreiras de 1972.
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A reforma un1vers1tar1a
•

Coa chegada ao Goberno español dos tecnócratas
do Opus Dei, encétase uriha política educativa
destinada no caso do ensino superior a homologar a
Universidade co modelo económico e social
que vén sustituir o "perioao da autarquía.
A reestructurar o aparello educativo va!
dirixida a chamada «Lei General
Educación» do Ministro Villar Palasf,
polític.a que · se tradúée no incremento
da · selectividade: suspensos masivos,
asighaturas chave, discriminación dos «alumnos
libres»_, limit.~ción das corwocatorias,
denegación da ampliación de matrícula
e o intento~ abortado po·la contestación
estudiantil, de implantar ciclos selectivos.
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.Co pretesto ·de evitar a «ma.s ificación», éntrase asf en contradición coa realidade, sobor de todo
. én Galicia onde a tasa de crecemento .da Universidade de Compostela é moi inferior á media do
Estado, atopándose na actualidade por debaixo somentes a Universidade da Laguna. Por outra
banda, o número de galegos que
realiza estudos universitarios é ridículo; a comparanza coa media do
Estado resulta significativa xa que
a proporción de estudantes universitarios sabor do total · da poboación é, en Galicia, dun 0,3%,
namentras a media do Estado é
de 1,5% aprosimadamente, e as
diferencias tenden a aumentar.
O argumento da mé?sificación
acocha sinxelamente os primeiros
intentos de homologación coas
universidades europeas, a cuia
culminación asistamos hoxe coa
chamada Reforma Universitaria.
No caso galego, preténdese
que somentes acedan ao ensino
universitario, os indivíduos mais
asimilados que poidan asumir o
papel de cadros ideolóxicos ao
servicio do sistema e atráncase a
posibilidade de facer estudos superiores aos fillos das clases populares.

AS AUTORIDADES
ACAOEMICAS
As estructuras académicas unlversitarias, que veñ~n servindo

de

soporte á p9lftica do Ministerio
español de Educación e Ciencia
en Galicia, caracterfzanse pola xerarquización e estractificacióri er:i
castes . burocráticas e polos privilexias caciquiles.
Os catedráticos dispoñen dos
seus departamentos coma si dá
cotos privados se tratase, mantendo cos demáis traballadores
do ensino un tipo de relación feudales; non asisten relacións interdepartamentales, situación irracional dende un punto de vista
centífico, posto que o bloqueo da
colaboración interdisciplinaria
conduce á atomización da cencia.
A nível de Xuntas de facultades
reprodúcense as estructuras caciquiles, sin participación · efectiva
dos traballadores do ensino, coma
sector, pola división en numerarias e non numerarias, o que provoca a esclusión destes últimos, e
sin contar tampouco co estudantado. Aínda hoxe permanecen nos
seus cargos Decanos que nos
tempos máis negros do fascismo
propiciaron a intervención da policía nas súas facultadés pra reprimir as asamb1eas estudiantiles.
No tocantes á Xunta de Gober.:
no do distrito universitario, órgano consultivo, non tén ningunha
operatividade; abonda con decir
que nos cinco últimos anos reuniuse en tres ou catro ocasións.

A REFORMA
UNIVERSIT ARIA
A política do goberno actual en
materia educativa, vai dirixida a
facer unha reforma funcional do
ensino a todos os níveis, sen custionar a súa función colonial, no
senso europefsta xa señalado e
confirmado por González Seara,
Director Xeral de Universidades, cando adiantóu nunha entrevista con ERGA, asegún informan
pôrtavoces desta organización estudantil nacionalista, que se trataba de adaptarse ao modelo alemán.
O Ministerio remesou aos rectores unha circular ·informando
dos seus propósitos de reforma,
circular que no caso de Santiago
. retfvose durante un tempo por
parte do Rectorado. Por outra
banda, áplazouse o proceso prâ
· unhas datas de remate de curso
ou ·de vacacións pra · desfacerse
dos seutores que poideran contestar á política do ministeriô: ensinantes e estudantes.

TRASLADO DO RECTOR
A permanencia de Sainz Pedrero coma Rector da Universidade

de Santiago, tratándose dun persoaxe ligado á estrema dereita e
cunha imaxe pouco presentable,
estorbaba os plans do ministerio
actual. Asegún declaración de ERGA a <<A Nosa Terra», Gonzálet
Seara comunicoulle hai xa meses
que o señor Pedrero non iba durar moito tempo ao frente do rectorado porque polo visto non entra nos plans da «democratizacióm>. A vista destes datas o seu
traslado, anque voluntario, resulta
sospeitoso.
A figura do señor Pedrero é dabondo conocida polo seu desprecio e inhibición diante de problemas cruciales. no distrito coma o
retraso no pago das becas, a posta en . funcionamento do Burgo
das Nacitms)J, eic. e polo seu desprecio pras comisións de estudBntes que por un ou outro motivo se
: tiñan çiirixido ao Rectorado.

crónica po1itica
Non 6 nta a primeira vez que a A NOSA TERRA amosa 01 1eu1 criterio1 sobre do proceso aut6nomlco galego
eiquf e agora. Nembargantn, consideramos de lmportancla sulU\ar, inda non participando de nlngún modelo
de alternativa auton6mlca pró Galicia, por ..r Incapaz
de posibilitar a solucl6n dos mólt graves problemas que
padecemos, que a preautonomfa que agora .. nos v6n
de conceder está mol lonxe daquelas concedidas na 6poca ~a 11 República. O uu sentido e mesmo a 1úa funci6n 6
moito móis ridfculo, ineficaz e fraudulento. Aquel era,
con todas at salvedadet, un periodo hi1t6rlco convul1ivo e
de avance pra as forzas progrHlttat, que mesmo estaban no Goberno do Estado Bspaftol. O Estatuto era un reconocemento da esquerda espaftola ós arelas nacionais
galegas nun contesto crftico pra o afianzamento do Goberno Republicano do Frente Popular. Ao •talar a guerra
civil 01 nacionall1ta1 foron fM1'M9uido1, a..1inado1, a ·p •aarn de seren at 1úas po1lci6n1 tóctlcat tan moderada1 ...
A REST AURACION
Anos máis tarde restáurase a polftica autonomista de
mans dun Goberno dereitista, con peóns sucursalistas dereitistas ou claramente antinacionalistas e pro-imperlalistas, sin
contido de ningunha clase, coma unha -pantasma é que se
irá enchendo de migallas medlocres e burocráticas que o
xustifiquen ... Unha fórmula paifoca pra continuar embaucando ao noso país. Todo era, non oustante, previsible, debido ás
circunstancias en que se produz o proceso, a intencionalidade do mesmo, e os argall~dores. ¿ Oué máis tén que o Sr.
Presidente de LA 'J UNTA sei'ta Rosón, Meilén, Fernández de
la Mora, Celso Montero ou Francisco Vázquez? O mesmo. Pero é que, forzosamente tiña que ser un consplcuo representante do sucursalismo. Calquera blograffa soclopolftica dos
doce membros que a integran ofrece matices nidlamente antigalegos e antigaleguistas ... O nomeamento de representante polos senadores reales e independentes ninguén se esprica
por qué foi caer en Marino Dónega... Eisí continúa a tramolla rexionalista, claro producto da reacción colonizadora co beneplácito dunha esquerda non se sabe se inxenua, paifoca ou sinxelamente sucursalista.

CRISIS DO PSG
Dende as eleccións de xunio, o PSG tén asistido a graves
crisis que poñen en evidencia a contradicción da súa polftlca,
a inviabilidade de manter grupos lncoherentes de ámeto nacional galego.
Efectivamente, non se pode alimentar a política sindical
estallsta e manter posicións ideolóxicas nacionalistas. Nin se
pode defender a unidade da esquerda antifascista en abstracto e querer manterse incólumes diante do PSOE. Non se
_ poden rnsucitar utópicas tesis de federacións de partidos socialistas independentes despois de que a propia realidade.
dos tres derradeiros .anos demostrara que aquela FPS non
. era máis q1;1e a covacha de certo espat'iolismo que presumfa
PSOE,
de rexionalista, acabando onde tiiia que acabar,
partido pra o que todos traballaron· arreo. Non se pode facer
polftica rexionalista coma a de defender a Preautonomfa e
sentirse: ~o mesmo tempo, esencia do galeguismo, cando
· moitos pragmá_ticos ou oportunistas abandonan ci barco que
se funde .e esmorece p_orque entenden que non tén sentido
ningún a súa e8itencía nln pra o país nin pra as apetencias persoais ou os pr~supostos ideolóxicos do socialismo á e_uropea.

no

.Vaia dito todo isto dende o ánimo dun semanarlo que sinte_fondamente o dereito do noso pobo á autoorganización e
que coida ter claro que este proiecto de unidade socialista en
Galicia non é máis que o canto do cisne dun pretendido socialismo galego. Claro que, ao millor, a práctica deste último
non podfa produç:ir outros resultados.

;,
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O NOSO AFORRO
Asegún unha enquisa do Concilio Pastoral de Galicia o noso pafs tén unha tasa de aforro correspondente á dos industrializados, inda que non necesite de!T)ostración que baixo
ningún punto de vista somos un país desas caracterfsticas.
Aforráronse en 1973, seguindo o documento devandito, ,.
nos Bancos e Caixas de Aforro 179.000 millóns de pesetas,
dos que 112.000 millóns foron invertidos fóra dela. O aumento do tanto por cen do noso aforro, dende 1964 a 1974,
foi superior á media de España ... Datas ben espresivos dun,
!:?ntre outros moitos, dos mecanismos de espoliación colonial
que se utiliz~n , co noso pobo. Dato irónico se pensamos cómo o máis ruín é a quen máis se lle zuga en beneficio alleo.

IU.CIORAL
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«CONT AMINACION
NA RIA»
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Alguén quere levar o monte veciñal

O martes, dfa catro, celebrouse
na Biblioteca Pública de Marln,
organizada polo Frente Cultural
Galego, unha mesa redonda sobor
da contamlnaclôn na ria e na que
interviñeron Xosé Lula Fontenla
Rodrlguez, abogado, Marla do
Mar Santiago Pesqueira, bióloga,
e Xavler Alvarez Olarlaga, economlsta.
As Intervencións dos conferenciantes estiveron centradas na
contaminación e outros perigos'
que producen as lndustrias Celulosas de Pontevedra e Electroqu/mlca del Noroe~te, S. A. (Elnosa),

Instaladas en Lourizán, e que son
motivo de preocupación constante pra as persoas que habitan é
súa beira.
Todo coincidiron que o gran
perigo pra as poboaclóns de Marin e Pontevedra é a lnstalaclón de
E/nosa, pra fabricación de gas cloro, non somente polos seus afectos contamlnantes, senón polo
perigo constante que supoí'lerla
unha fuga de gas (lembrémonos
do suceso de Seveso, ltalia) que
poderia producir a morte de moitas persoas ao Instante de non haber·unha evacuación rápida.
E cando se fala de emprego
- dlxose - , hal que ter presente a
cantidade de postos de traballo
que se perderon no sector marll'lelro coa Celulosa. O economlsta Sr. Olarlaga dixo tamén que o
problema hal que velo nun contesto polltlco e non legallsta, ><a
que a lnstawclôn deste tipo de lndustrlas en Ga llola (está en
prolecto Instalar eete celulosas
mál ) estaba enmarcada dentro
d8 polltlca colonlel do Goberno
panol con Oallcla, e que soment unh cono nclacl6n popular do
gr vo probl mo pod ria dar resu ltados feotlvos pre e reso lución
do m smo.

e A DIRECCION XERAL
DE CORREOS SIGUE
ASOBALLANDO
AOS GALEGOS
Novamente a Dirección Xeral
de Correos slgue a lhia discrlminante pra coa naclón galega na
concesión de mateselos. Fai só
dias. falabamos da denegación
duns cantos mataselos, entre eles,
ún adicado a Eduardo Pondat co
gallo do Dia das letras Galegas.
Hoxe temos que voltar a queixarnos, xa que un novo mataselos,
tamén achegado és nosas Letras,
foi tamén denegado.
Trátase esta vez do mataselos
adicado á MOSTRA FILATELICA
CASA-MUSEU DE ROSALIA, que
a Sección Fiiatéiica do Patronato
Aosalla de Castro pensaba organizar co gallo do cabodano do pasamento da nosa máis grande poetisa.
O escrito, de hai poucos dias,
remesouse ao rei, á Asemblea de
Parlamentarias e a moitos parlamentarias persoalmente.
Sabemos polos xornales que na
derradeira xunta dos parlamentarias galegos se estudou o escrito
remesado, alnda que descoí'lezamos as resoluclóns tomadas, se é
que algunha se tomou.
Deica agora, só coi'\ecemos a
opinión de dous senadores, únicos
que contestaron o noso escrito, e
que nos din, entre outras cousas:

«05 VEClfi.IOS, LEGALMENTE, NON PODIRIAN FACIR NADA»

En Fruime, perto de Noia, van ser separadas 25
hectáreas dun monte declarado · no 1977 de
man común polo X urado Provincial de Montes
da Coruña. E os veci ños son legalmente
incapaces de iniciar acción ningunha xa que o seu
representante, o Axuntamento, perdeu -por
razóns nada clarexadas- un pleit o no que se
debatfa a propiedade do mont e. As 2 5 Has.
recl ámaas un particul ar que moito traballou en
arrecadar vot os pra o PPG, partido do que é
Secretaria xeral o que nun tempo «defendeu» de
oficio á parte veciñal. Pero semella haber razóns
pra esta coincidencia .
No 1965, cando se cata logou
o monte de Frulme, don Ramón
La iño, veciño de Noia, prese ntou
demanda ao Axuntamento e ao
Patrlmonlo Forestal afirmando
que o monte era da súa propiedade. Ci nco anos máis tarde celebrariase o xufclo e o Axuntamento
- representante lega l a estes
efeutos dos veciños - foi declarado en rebeldfa ao non presentarse
ao xulolo. A razón desa non comparecencia da antlgua corporación serlanos espricada polo a c~
tual alcalde: O secretario que habia daquela dixo que da defensa
non facia falla encargar a nlngún
abagado, que xa se encargaba. o
patrim onlo forestal. Cando o alca lde fa lou de pof"ler ún, tamén
certo concella!, compadre de
Ra món Lafño, falou da súa inutilidade. Foron a votación e a pro-

posta do. alcalde perdeu por cinco
a dous. Asf encargarfase da def ensa o abogado do "Estado e Secret aria xeral do PPG, Sr. Garda
A gudin que, unha vez fallado en
cont ra do seu élient e, non recurre
ao Tri bunal . Supremo, desconocéndose as razóns que puido ter
pra tal inhibición.
Posteriormente, o 4 de febreiro
do 1977, o monte serfa declarado
de man común polo Xurado Provincial da Coruñe.

O DESLINDE
Na sentencia falábase da necesidade dun deslinde previo de todo o mqnte, do q·ue a primeira
parte sería ef-ectuada o pasado 3
de abril. Un lnxeniero de ICONA
trazou a liña divisoria dos montes

Ramón Lafño afirmaba ter rexist ros da propledade dÓ 1885 renovada no ano 1942. Tamén aseguraba a A NOSA TERRA que no 42
súa nai non permitira ao Forestal
repoboar o monte.
Os veciños, pola cont ra, afirman que foi no 1942 cando moitos deles foron plantar piñeiros
cobrando sete ·pesetas do Forestal
e que un dato que demostra que o
monte é de man común son os
documentos de propiedade das
fincas conlindantes nos que figura: linda con monte comunal.
Tamén nos asegu raba Ramón
Laíño que fora el o único que se
preocupara de atender o monte
no caso de incendio. Algunhas _
horas antes Francisco Garcfa, representante dos veciños de Fruime, comentaban sentado n1:1nha
pena: esta foi a miña escola ... e
cántás veces teño durmido e/qul
cando ardia o monte. PagfJbannos
qu/nlentes pesetas e o Forestal
non se preocupaba de nada.
Sabela, outra vaciña, preguntábase o por qué dos dereitos do
Lafño sobor do monte, sendo que
o abó del era irmán do dela e ela
oon tiña nada no mont e.

de Confurco de Fruime e de Cabiarlza por un lugar que os veciños non consideraban esauto.
Polo sur estaba unha grande estensión céseque toda ela de pedras, coma se non pertenecera ao
monte. Algún suspicaz apuntaba
a posibil idade de que o abogado
~ señor Laf ño, que dende o prii:netro int re pú xolle en claro ao inxenieiro de que aquel deslinde f acíase por con ta do seu cliente e
polo tanto marcábase por onde el
dixera, intentara apartar o monte ¿HAI ALGUEN DETRAS?
da zona de P.eneira pra evitar que,
Ramón Laf ño marchou de Fruino caso de que as 2·5 hectáreas
me no ano 1957 vendendo todas
que os tribunales lle asignaran da
as súas propiedades. Dendes dasúa propiedade Jle foran apartaquela é veciño de Noia.
das por aquela banda, non lle toAgora, coméntase que neste
caren no monte rufn.
asunto haxa alguén máis por deO Axuntamento solicitarfa un
trás. Concretamente apuntébase
novo deslinde, feito o dfa 7, agora
a García Agudf n, pra o partido do
xa co asesoramento de catro vecal D. Aamón recabou votos na
ciños - dous de Confurco e dous
campaña das pasadas eleccións
de Gablariza-, co que o reprexerales do 1 6 de xunio. Asf se essentante teg~I do señor Lafño non
prican moitos o feito de non ter
estaría dacordo por considerar
recurrido ao Tribu·nal Supremo e
que mediante estas alegacións
un documento polo que Garcfa
preténdese convertir unha simple
Agudfn concedra todo o monte de
práctica de deslinde nunha faena
Fruime, todo, xa denantes de que
de segregación superficial.
· se procedese ao deslinde esixido
Mentres os veciños aocmpañapola sentencia. O secretari.o xeral
ban ao inxenieiro polo monte,
do Partido Popular Galego podevranse e vense incapacitados pra
rfa estar pagando o favor dunha
levar calquera acción de tipo legal
campaña elec~oral.
·
na defensa dun monte que consiNeste intre os veciños están é
deran seu.
espera de que se marquen as 25
hectáreas en custión pra logo iniENFRENT ANSE OPINIONS
ciar accións encamiñadas á recuperación do monte. E estamos
Cando os veciños consideran
que o monte foi sempre comunal , dispostos a chegar a onde seña.
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E absurda a actitude dos pollticos ... Con todo empaflo fago seguir ao Director Xeral de Correos
a lexitima causa de qut1 me fala ...,
tomo boa nota da noxenta discriminación que fsn con vostedes...
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Xosé Lufs Fontenla Méndez naceu en .1915. Coma outros
galeguistas «históricos», formou parte dos «UltreyaS» .
de Alvaro das Casas, do Seminario de Estudios Galegos
-Seccióñ de Pedagoxfa-, das «Mocedades Galeguistas», de
«Labor Gallega» de Pontevedra, do corpo de -redacción da
revista católica progresista «Lagos» e da .(<Dereita Galeguista».
Asistiu ao proceso de A. Bóveda . coma «xornalista».
Durante os anos anteriores é creación de Galaxia fixo
pra os suplementos galegos de <~La Noche»
as versións ·ao noso Idioma dos Evanxelios e interviu

na creación da editorial SEPT º(Patria, en céltigo) de orientación
cristiana. Firmou os testos da oposición galega ao franquismo
relativos ao referéndum da Lei Orgánica, á abolición da pena
de morte, etc. Participou na comisión xestora
do Ateneo de Pontevedra nos momentos en que se impoñfa
a súa desaparición pola dietadura, e impulsou as
primeiras misas en galego en Pontevedra. Participou
na creaclón da D~ C. galega no tempo do referéndum
e posteriormente na do PGSD, no 1974.
Actualmente é nacionalista independente.
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galeguismo na República
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11 República e1paftola? ¿C6mo

a

foi o tempo da Repóblica?

e

Foi un intre de verdadeira ilusión para Galicia, · posiblemente
máis ca o que vivimos. Pode que
eu o mire dende outra óptica por...,
que, claro, xa non teño aquela edade, pero naquel intre deusa
unha conxuntura que non se volveu presentar para Galicia; a proba
témola en que pasaron corenta
anos e aquela situación política
ainda non se deu.
Respecto a cómo a Repúbllca
via a Galicia hal moito escrito. Eu
penso que habia un anceio, postblemente máis dos intelectuales
ca dos políticos, por entender os
casos que eles chamaban regionales, nunca aceptaron chamarlle
nacionales. E posiblemente hoxe
se esteña dando unha situación
paralela. Posiblemente aqueles
homes confundian un pouco os
desexos coa realidade. Cando daquela se fixeron. os pactos -co- ·
ma agora- falouse de autodeterminación e de federalismo. Casares Quiroga dixo en Galicia aquela
frase de que: Para Galicia nr un
punto menos que para Cataluña
cousa que esquenceu ao chegar
alá.
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¿Por qué morreu «Lagos»?

¿Qu6 significou pra Galicia a

i-

Cando veu o Movemento suspendeuse todo incluso o transporte público; pouco a pouco íbase
recomenzando todo. En canto ás
publicacións, era de rigor algunha
mención á nova situación. O pri-meiro libro galego foi ún de poesfas de Anxel Sevillano que contiña un canto ao imperialismo.
Cando nos reunimos os sobrevivintes de lagos, lglesias Vilarelle
coma director e propietario, e eu,
vimos que para safr tíñamos que
publicar un retrato de Franco en
primeira plana e pensamos que
non valfa a pena.

Vostede asistiu ao proceso no
que Alexandre 86veda foi con' denado a morte.

¿Cólera a súa vincutaci6n ao
galeguismo?
Era das Mocedades Galeguistas, hai que suliñar o novos que
eramos, fun Secretaria Técnico
anque eu nunca me enterei do
que significaba aquelo nin para
qué serví a. Pintei pouco alf a pesar de ter falado nas asambleas,
quen máis falaba alf era Ramón
Piñeiro.

¿ C6mo se afirmaba a milltancia galeguista naquela 6poca?
Daquela non habfa unha gran .
forza porque non había unha gran
masa detrás, empezou a habela a
última .hora, anque Pontevedra,
daquela, foi un niño de galeguistas que constituían unha grande
irmandade e entre os que había
un apoio mutuo. Cando nos escribiamos ún a outro encetabamos
sempre: Irmán fulano. Sentiámonos non coma máis de esquerdas
ou de dereitas senón que nos coidabamos nacionalistas. Hatiía un
grande entusiasmo, daquela chegábase ao nacionalismo por sentimento atraveso dos poetas, dos
escritores. Eu cheguei ao galeguismo atraveso de Da Terra Asoballada de Ramón Cabanillas. Antes, aos 1 5 anos, presentérame a
un premio do grupo Ultreya e debín de ser o único porque me deron o premio por un traballi"o que
afortunadamente rompín. A partir
de alf comenzou o meu lnterés
polo galego.

A pesar da irmadad_e e do
nacionalismo unificador, no ano
35 producluse unha esclsl6n no
Partido Galeguista entre e1querda1 e dereitas. ¿C6mo foi
aquelo? ¿De qu' banda estaba?
Bueno, foi cando se plantexou
o asunto da coallción ·do P. G.
coas forzas electorales de esquerdas. Entón, aramos un grupo que
non estabamos moi dacordo en
que se fixera a coalición, 'non, coma pensan moitos, porque fosemos máis de esquerdas ou de dereita·s, senón porque nós coidabámonos nacionalistas e pensabamos que calquera tipo de coalición electoral lba ser unha cousa,
posiblemente, non boa para Galicia. Posiblemente non acertamos,
é difícil de saber. Se non viñera o
36 poderíamos saber se aquela
política do partido era adecuada.
Posiblemente sf, posiblemente
con aquela coalición o P. G. lograra algo concreto pra Galicia. A nós
non nolo parecfa.
Cando se produciu a escisión
foi un momento moi difícil e hai
que situala naquel momento determinado. Houbo unhas xuntanzas ás que eu aslstln, parece que
é unha maldlción que tiña sobre
min de convidado de pedra, non

coma membro do Partido senón
coma das Mocedades. Houbo for~
tes discusións entre Filgueira e
Castelao principalmente-, nós tíñamos unha gran influencia de Filgueira e de lglesiaa Vilarelle, os
que nos pediron que nos fósemos
con eles.

mente na revista «Logo1» ¿C61
era a 1úa finalidade? ¿Por qu6
sendo unha revista cat61ica foi
tan incomprendida pola Igrexa
daquela 6poca e lncluio rexeitada?

A Igrexa daquela época non o
entendia e incluso a actual tam¿C6mô H pode Interpretar a pouco non o entende. Esta era unescisi6n?
ha das cousas que máis me doía,
Pódense dar dúas interpreta- xa que eu fun sempre cristiano e
cións: pode haber unha razón de penso que o cristianismo é o que
simple reacción frente a unha tén que ir á cabeza no nacionaliscoalición de esquerdas co Frente mo. Pasados os anos sinto satisPopular, e pode haber unha ma- facción por formar parte do grupo
niobra política moi interesante, - dos loguistas, xa que ibamos cin que eu coido que se quixo facer · cuenta anos por diante do catoliaquí a través do PPG. Pode ser cismo oficial. Tíñamos misales e
que a dereita galeguista intentase oracións feitás en galego e pensagaleguizar a aquela dereita que bamos o que agora se di, que a
non tiña máis ca o calificativo de Igrexa fórmana os católicos.
castelá. Pasaron moitos anos e
lagos sentaba mal e, incluso,
non me acordo do manifesto, cha- habf a quen deda que era un bolemado dos josés. Habfa uns puntos tfn polftico. Claro, estaba en galeque decfan nin marxismo nin fasgo, e daquela falar galego era secismo: democracia, que para unha paratista e eso era política. Teñen
dereita galeguista non esté nada aparecido exemptares rachados
mal. Tiña tamén un apartado adi- por xente que a consideraba polfcado á relixiosidade que naquel tica -cando pasaba censura
tempo era obrigado e que dende o eclesiástica- e que tii'\a nas súas
puntà de vista de hoxe resulta moi mans algún periódico que poñfa
atrasado xa que se concibe ao es- ' en primeira plana Dlos, Patria y
tado de non confesional.
Rey. Se eso non era polftica xa

Vo1tede participou directa-

non sei o que é a política.

Entrei por un amigo que colaboraba nun periódico que había
aquf que se chamaba El Progreso
- os nomes nunca responden á
realidade - . Vivilo foi moi difícil e
contato tamén porque se revolven
todas as cousas que che tocan
tan de cerca e que de repente
cambean a túa vida da noite para
a mañá. Incluso ás veces te atopas con xentes que non slguen
sendo os mesmos, desertan e aso
créache unha gran depresión ...
Eu tiña interés en seguir o proceso por ver o que pasaba. Este
muchacho tiña o carnet de periodista e entramos coma tales no
salón da Diputación con gran medo de ser descuberto. A mlr"la solpresa foi cando nos situaron nunha mesiña para a prensa, alí collfn
notas que non conservo. Aquelo
foi denigrante, un fiscal que non
tiña acusación e que se limitaba a
berrar Usted es un trBidor a lapatria frente a un Bóveda moi ente1ro e que non se derrubaba, mentres o abagado defensor, socialista, non puido nin siquera intervir
xa que estaba máis afectado cao
propio acusado. De todas formas
o proceso está perfeutamente recollido no libro de Gerardo A. Gallego Vida, pasión e morte de A.
Bóveda, aínda que el non asistiu
ao proceso.
A figura de Bóveda nunca foi
destacada con xusticia, coma
tampouco ·a de Vfctor Casas. Foi
o Secretaria Xeral e a alma do
Partido Galeguista e un auténtico
mártir do nacionalismo galego. \

¿C6mo se definiria vostede polfticamente?
Eu son moi mal polftioo, non
teño condicións, son temperamental e impulsivo. O polltico tén
que saber cando tén que retroceder ou afianzarse. Deixei o partido
no que estaba, o PGSD, por esto,
o maio é que a polftica atraime e
á vez apaixóilme.

XOSE R. POUSA
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resumes Apresamento de barcos galegos:
e

CARANZA,
FAMILIAS
NA RUA

No barrio obreiro de Caranza,
no Ferrol, 416 familias ocuparon
unhas vivendas do Ministerio que
hai cinco anos están valeiras. O
Goberno, en vista do ocorrido, adxudica as casas, por medio da
un, a outros traballadores ferroláns, que so enfrontan cos ocupante , estimando quo on eles os
proplet rios dos casas, e favorec ndo o oumplimento do propósito da Administración: enfrentamento ontre os aspirantes ás vivondas.
Os veclños que ocuparon as vivendas. tras diversas entrevistas
n Madrid con membros do MiniS1erro, elaboraron unha táboa
reivindicativa, da que os tres puntos son:
- Construccjón de albergues e
cosas modulares pra os ocupantos.
.
- Construir, nun plazo dun
ano. 450 vivendas de tipo social.
- Construcción de tres mil vivondns méis que arranxen a escasoz de vivendas que se sofre no
Ferrol.

.

~ "~

..

a CEE endurece posturas
A finales do mes de Marzal a diplomacia
española negociaba (e asegún declaracións
propias «por primeira vez negociamos, antes
só aceptabamos imposicións») coa
Comunidade Económica Europea (CEE) a
concesión de novas licencias pra os barcos
de pesca que habitualmente faen~ban
nas augas comunitarias. Destes barcos o 72%
eran galegos, e dun total de cincocentos de
barcos que no mes de xaneiro faenaban
nesas augas (setentesete · d~les .tfñanas
coma fonte .única), quedaran ' reduc_idos a cento
corenta que' ·º poder~ri fa.cer sirr:il:lltárie~mente,
. por ser ése o número cfe liceñciàs ,·concedidas
pola CEE. Ao mesmo tempo os t~cnicos
comunitarios fixaron especies, cupos e
volumes globales de capturâs, co que· se .
limita en todos.· os seus aspectos a pesca nos .
ca ladeiros que tradicionalmente viñan
sendo usados polos barcos galegos.
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ruiiu unh ><untan1. n que p rtilp r n repres nt nte do Mlnlst rio o dos ocupantes, e ás 12 e
u rto, frente 6 Delegación do M inlst rio de Obras Públicas e Urbanl mo, tivo lugar unha concentración do ocup ntes apoiados por
varias forzas sindicais o pol!ticas.

e

SAN CIPRIAN:
NORMAS DE
PLANEAMENTO

As Asociacións de Veciños de
Lieiro e San Ciprián non est án dacordo coas normas subsidiarias de
planeamento do conce llo de Cervo. A A. de VV. de San Clprlán
consideraba, na rec lamación presentada no seu dia perante o
Axuntamento, que o recheo efectuado sobor da ria deberia ser declarado zona verde. Nas normas
de planeamento era declarado zona «mista» apta pra industrias e vivendas. e a Asociación matina na
posibilidade de que o concella!
Deán Salseiro pretenda a finca de
2.880 metros conquerida co reheo da ria. Esta reclamación seria desestimada ao considerar o
A untamento que se «trataba de
aspectos alleos ao planeamento
urbanlsticm>.
Baseándose neste e noutros
casos, a Asociación coida que se
stón considerando màis os intereses de particulares ca os da comuniuada. E, asi. apuntan discriminacións que na consideración e
clasificación das fincas se deron
nas normas de planeamento: unha finca lindante con outra do
concellai denantes citado é considerada de desigual maneira ca a
que osté situada ao pé.

ZONAS EN BRANCO: AS 200 MILLAS

Un f eito novo é hoxe o endurecemento de posturas por parte de
países comunitarios (Irlanda e
Gran Bretaña) ribeiráns dos caladeiros habituales, que pasaron de
consentir faenar sin licencia a facer apresamento de barcos que se
atopaban pescando nos devanditos bancos. O significado de tales
medidas pra a pesca galega é grave. Como era de prever, a falta de
ca ladeitos pra os barcos galegos,
incluso pra aqueles que practicaban unha pesca selectiva, traguerá consigo, a moi corto plazo, a
desaparición dun considerable

número de postos de traballo co
consecuente paro e emigración. A
disminución do volumen total de
pesca fresca desembarcada atra. veso dos portos galegos, coa conseguinte paralización dun sector
de actividade tan importante coma o de administración, transporte e servicios, unidos á comercialización da pesca. Podéndose· dar
tamén, antes da súa desaparición
total, unha sobrepesca nas rfas
galegas.

HISTORIA DO CONRICTO

Cinco dias levou facer este mural nunha rúa da Coruña debido a
que en n umerosas ocasións os
seus autores foron interrumpidos
pola forza pública, que consideraba que o mural non podia facerse
«porque é dun partido ilega l».
No quinto dfa alguén de paisano e identificándose coma membro das brigadas antidisturblos da
policfa, pediulles o carnet aos militantes que traballaban no mural.
Ao non querer devolverlles os documentos de identidade foise
arremuiñando xente ao redor dando mostras visibles de desacordo
coa actuación represora do devandito señor. Coma remate, un
jeep da Policfa Armada levarfa detidos aos autores que pasaron, se- ~
guidamente, a disposición xudi- ,...¡
cial, sendo postos en libertada. ~

En 1977 reconócese o dereito

ás 200 millas pola cáseque totali- que alí faenaban, 2 .1 O eran galedade de pafses do mundo. gos e tiveron que pasar pola conEE.UU., a URSS e a CEE procla- cesión de licencias que a CEE se
màn a súa soberanfa sobor das dignou conceder.
200 millas afectando directamenA historia é un aspecto máis
te aos pesqueiros galegos que,
dende a época do despegue das relacións que, denantes de
económico nos anos 60 pola polí- ser membro comunitario , mantén
tica leváda polo Estado español, o Gobern<? español coa CEE: sin
viñan inundando os caladeiros
ter capaç:idade negociadora non
máis ricos do mundo dende Terraimporta en absoluto sacrificar un
nova a Africa do Sul pasando por
sector,
neste caso a pesca ga lega,
tod.os os mares lntermedios. Os
barcos galegos viñan utilizando .os .dado que os que teñen o poder
caladeiros de Boston e máis do económico na pesca española, a
Grand Sole, onde dos 272 barcos pesar da crisis, están a salvo.

e
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Galicia 1931 - 1·936

TEMPO DE PASIONS E SEMENTEIRA
FRANCISCO CARBALLO

A1 elecci6n1 munlclpales do 12 de. Abril de
1931 forzaron a Alfonso Xlll a abandoar o Trono. E asf, c6seque lnesperadamente, chegou a
República. En Galicia a festa do 14 de Abril foi
serena; nin esce1lva traca, nln lntentOI 1uce1ivo1
de incendlos. A prensa soclalista e .republicana
celebrouno · con goce lncontible1 a «cat61ica»
deulle a boavinda tin moita calor. ¿C6mo lbamos queimar nunha etapa tan breve a anosa
adesi6n monórquiCa? Xu1tiflc6base asi a «Voz
de la Verdad» de Lugo. Parece que a prenta foi
un reflexo correcto da realidade galega. O proletariado industrial, pequeno e localizado na beiramar, era r•publlcano. Ta11Mn o eran grupoa daP'quena burgue1fa. O campeslftGdo vivia móis .
ausente da di1cu1i6n sobre organizaci6n do Estado. A salda das mi1a1 dominicalet ouvirfa..lle
comentar ¿qu• era a República? ¿Era a masonerfa, o socialismo, o antlclericalitmo? Qu•n sabe,
ao millot era. unhci cou1a boà.• Pra todos o 14 de
Abril trouxo e1peranzá1, e1pectativa1.

a

A tradición republicana galega era xa longa.
Previamente ao 14 de Abrtl, polarlzárase en tres
agrupacións poHticas: o Partido Radical, con lfderes
tan importantes coma Em!liano lglesias e Basilio
Alvarez, a ORGA (Organización Republicana Galega Autónoma), nacida en 1929, con Santiago Casares Quirc;>ga .e Antón Vilar Ponte, e algúns in_çipientes partidos, á calQr das Irmandades da ·Fala.
A problemática galega· a resolver ·era inmensa.
Por vez primeirá desde 1850, os saldos migratorios
empezaban· a ser favorables pra o pa(s e polo tanto
o crecemento .demográfico .disparábase con certa
forza.
SALDOS MIGRATORIOS DE GAUCIA
DE 1900 A 1940

1901-1910 ... . .. . -126.445
. 1911-1920 . ...... - 79.187
1921-1930 ...... . - 99.446
1931.- 1940 ....... + 63.517
Pra que este medre fose definitivo comprf a artellar unha reforma agraria que fixese rentable a
unidãde de esplotación conquerida polos labregos nas loitas agrarias, ao redimir os foros. Esta
reforma foi incomprendida pola Aepúblk:a de Madrid e penso que eiquf estivo pra Galicia a másima ·
fustración daquel periodo. Comprfa comerciallzar os
productos gandeiros e a conserva, ambas as dúas
cousas desprotexidas polos intereses do capitalismo español Comprfa botar a andar o ferrocarril en
construcción Zamora-Ourense-Vlgo-Coruña. Precisamente nesta obra constantemente parallzada déronse parte das loitas obreiras relvindicatlvas. ComprJa artellar o programa cultural. Certamente foi

historias de esmagados

neste sector onde a República amosou méis decisión e eficacia.
EVOLUCION DO NUMERO DE ESCOLAS

A Coruña ....................
Pontevedra ....• ·. . . . . . . . . . . . .
Ourense . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugo, menos de ..............

191

1935

1 .241

1.718
1.651
1.640
1.491

1 . 1 50

1.1 70
1 .900

Parecida millorà podíamos observar na promoción cultural dos adultos, ben mediante escolas
nocturnas, ben atraveso de campañas de teatro, cine, etc. Agora ben, este esforzo cultural estivo baseado nas directrices da lnstitución Libre de EnseÍ'\anza .que, se eran renovadoras, descot\ecfan a
pedagoxfa científica q1.1e esixe unha escola en galego e dende a cuftura popular galega. Só pequenos
grupos reivindicaron e iniciaron este camiño.
Outro indicador das solucións e fustracións da
época republicana é o eido político. A política galega polarizouse viva.mente ao redor do fenómeno autonómico. Na Asamblea do 4Nl/1931, conv.ocada

na Coruña pra debater as bases do Estatuto de
Galicia. amosáronse tres grandes tendenclas: unha
a favor dunha República federal, a segunda a favor
dunha autonomfa nunha república unitarla e a terceira en favor dunha autonomfa administrativa. As
bases aprobadas produciron gran ilusión, Incluso en
sectores illados da política. A Gsllcla industrial e
Comercial n. 0 63, 1931, escribfa:
E Galicia a primeira rexión que se deu xa s súa
Carta Constituinte. O pobo galego tén agora un progr8ma de· propaganda e de acción, contido nas bases aprobadas... Frente á tendtJncía claramente
autónoma e soberana pra a nosa rexión, que se
contén nas bases aprobadas, querian loitar outras.
que non resistiron o primeiro empuxón nin foron tidas en conta.
Pero a realidade que se cocfa no Parlamento
madriler\o frenou estes pasos. A Constitución Republicana non foi federal. Tiveron que volver a xuntarse os asamblefstas pre decidiren as bases aceptables dentro da constltución, e asf foi sucesivamente
tomando corpo o articulado do Estatuto que se
houbo plebiscitar.
Nin siquera con tales renuncias se acelerou a
andadura do Estatuto. O Goberno de Azaña deu largas, e só a fins do bienio de 1931-33 safu o decreto
dándolle vfa libre.
Unha vía coutada deseguida pola suba ~o poder da dereita (1934-35). O Partido Galeguista, o
único que tomou en seria a defensa do Estatuto, tivo que esperar millares tempos. Estes viñeron co
trunfo do Frente Popular en Febreiro de 1 936. Por
fin puido plebiscitarse o Estatuto o 28 de Xunio de
1 936. A organización da xornada caru na man do
Partido Galeguista e, sobor de todo, das Mocedades Galeguistas. Axudaron as esquerdas e a dereita
galeguista; abstlvéronse as dereltas españolas. O
resultado é de todos conocldo: 72% a favor.
O Estatuto foi un fruto de renuncias, e non sabemos cál serfa o seu resultado. A esperlencia durante a Guerra Civil vivida por Castelao e outros republicanos galegos, levounos a pensar, xa no esilio,
que non serfa eficaz. Porque, dlsgraciadamente, observaron que os partidos españolas de esquerda e
dereita eran igualmente centralistas.
Os cinco anos da Segunda República permitiron agromar moitedume de proiectos neste país e
asemade iniciar esperiencias proveitosas. A falla de
tempo, o centralismo desconocedor, a superposición de problemas alleos, etc., impediron fructificar
moitas solucións e centrar o traballo nos auténticos
intereses do pobo galego. Pero os xérmolos quedaron soterrados e volven rebrotar despois de corenta anos. A Segunda República é un interesante período onde se espresou GaUcia con máis espontaneidade ca noutros longos tempos.

Por X. MARIN

•

«O MAIS 80 E QUE DESPOIS DE FACEL~S PARECELLES MAL SE SI! LLES DIN».

«Preguntar se queremos o embalse é unha ofensa pra n6S)) - di o
Tito da funerarla - <membargantes
hai a quen lle Interesa que Navla
desapareza pra que lle dean uns
cartos polas espropiacións e arrincar pra xunto dos fillos que tén no
estranxeiro». «Tenemos el hijo en
M adrid, nosotros qué hacemos
aqui, que venga el salto v nos vamos a M adrid», asi falaba, en troques, a Amparito do Julio. Os veciños das parroquias dispersa~ pola
zona estiman que as súas condicións de vid a deficientes e o despracia administrativo teñen as súas
raigañas no ombalse, r<cando solicitamos nlgo din: pra ahf non ha/ prosuposto, vai quedar baixo da auga,
cf, ste xeito levamos dende o trinta
nove, non sabemos se asentar se
coller a maleta)>. Os pobos da mont ai'l , afnda que non ll es esproplen
t rr o. quoda rf an lll ados. coas
poucas vias d comunicación que
t í'I n cort das, e stlman que o
mbols
orla outro apuxôn pra
in ncJal s á mlgrn clón. fruto que,
d nd a cone slón primeira. vén
ondo cada ano.

«XA ROUBAN DABONDO»
Os veclños da vlla de Puebla,
agés unha fnflma minoria vencellada a intereses alleos aos do pobo,
opóñense radicalmente a deixar as
súas casas e as sú as tendas baixo
da auga, <rxa rouban abondo e están
ben gordos, {J hora de que nos del-·
xen tranquilos, botaron moita xen·te
fôra pro a nos terán que botamos a
tiros». Todos os veciños de Navia
presentaron varlos escritos de pro-

SECRET ARIO DO AXUNTAMENTO:
EU MOVO OS FIOS,
ELES QUE DEAN A CARA

testa e agora din que somente
teñen unha arma. que é a unidade,
pra defenderse do enemigo que os·
rouba. «temos - di Xosé de Murias - a unión e as fouces». Públicamente deftnese todo o pobo enemigo do Gran Suarna, inclusive é contraria verbalmente a administración
local afnda que, asegún os veclf\os,
a práctlca demostra o contrario e no
medio hai intereses económicos
que se prestan a actuacións caciquiles...

Navla, un amplio sector popular;

tén plena concencia do · pro~lema

" · · · · · NiAg·u én· en · Navi~ ousa ·decir de v1va' -voz 'que . queie..0-.embaÍse:
. . . pero· as ·actuaéióris indiv.idt..iales de·-4 . ou· 5 "dem·o strân · qué fán'.· p_olrti~a · .
. a favor; _·P bla . êoDtra os in1erêsés-·popu.lé;tres · e~présan~e ·con - . ·
fi_rm~za e a'ctua_n_ blo,qÚ~: . NON AO - ~~BAL~E~ porqúe nin - ~o~. da f!lO_n~añºá ·
~.que qu~dadan in,comunjcado$-7 ni11 aos das par.roqvias __ -::-qtJé quedarían
sin médios de vida e traballo- niri a()s ·pequehos _cortlé.r ciàntes, iles Soluci.óna
.: nada . apañarº
peseta"$ .e coller ca·miÍio ádiante; '.

en

que teñen plantexado dénde que na · dictadura de Primo de Rlvera se fixeron uns traballos de campo por
inxenielros. A · primeira concesión
. . · No. set~n1bro
unha ·gràn ·manifestadón pronuncio-use .en ·Navia
apróbase no ano trinteñove. Anos '. ~
·
contra do embalsá e hoxe os veciños sfguense opoñendo
despois o proiecto sofre varias mo-con fo.rza a -inundación das terras e esixen á administración a
dificacións hastra que no cincuenta
sete sae o informe público· ·do
cé>nc~·sióri dun réx.ime .espeGial ·que permita SUperarGran Suarna; nova concesi9n no
0 refraso producido pola situación de. abandono dende a
sesentetrés ·, (Boletín Oficial do 23
· pri.meira concesión no ano 39.
de xunio) con cento trinta meúos de
altura, un remanso que chega a once kllómetros enriba de Navia e cincocentos dous hectómetros cúbicos
de auga. Nos anos sesentecatro e
sesentecinco realfzanse algunhas
obras (desviación do rfo) e algunhas
espropiaclóns, e xa en febreiro do
sesentecinco apróbase o pian enerxético e aparece o decreto de Acción Concertada, e as caracterfsticas do embalse tamén cambean: altura cento cincuenta metros e seiscentos noventeún hectómetros cúbico s de embalse út/I. «Hoxe
- aseg ún C. Gómez- o prolecto
está na últlma fase, foi reformado e
nel non se anuncia o traslado de poboaclón e gastos, sl/énc/ase a inundación de Navia: BarcJa; Vlllarantón
e Envernallúas
àprové/tanse terreos que non 'están ·incluldos ria
concesión».
·
·
Durante anos os veciños, a nivel ·
persoal, iban facendo recursos contra os conseguintes decretos e a
Corporación conversaba coa Administración española declndo «que se
pague blen» se .-na súa visión os intereses maiores' -que ao parecer non son os populares- o esixen.
Incluso prepararon unha comisión seleccionada e de confianza
pra ir a Madrid. Pero os veclños or- «anulación inmedlata da Lei de
aproveitamento hidroeléctrico do
ganrzanse, dispóñense a elexir unha
rio
Navia». A asambleá quedot:i
comisión lnterparroquial e a lexiti-.
adiada e os veciños- elexiron unha
mala coma única representante das
comisión pra que espuñera ·é Admi- súas propostas de cara ás negocianistración as súâs esixenclas; coino
cións coa empresa e o Goberno.
as aspiracións dos parlamentarios e
«NON QUEREMOS INTRUSOS»
do Goberno eran diferentes ás dos ·
Cando o último proiecto estaba
naviegos, a comisión , qÚedou sin .
pendente da aprobación, a corpora- atribucións e ·esquenceuse o dos
ción e algúns veclt'los escolleitos técnicos negociadores. Na recente
acompañados por parlamentarias visita do Ministro de Obras Púbiicas
da UCD de Lugo foron a Madrid en- e Urbanismo a Lugo, o alcalde de
trevistarse con membros do Gober- Navia e algúns concellal'es reunrno que lles propuñeron que se elexl- ronse con el, que lles anunciou un- .
ran comisións representativas dos ha xu'nta en Madrid cuatripartita:
afectados pra reunirse con técnicos Goberno, empresa, corporación e
do Ministerio e valorar as terras.
veciños. O alcalde, pola súa banda,
convocará aos veoiños da vila a unCando se iba celebrar a asamblea
da Puebla apareceron, de novo, tres ha xunta previa na que se elixirán os
parlamentarios de UCD, entre eles ·representantes pra ir a Mad:-id. Por
outra banda as Comisións LabreUlloa Vence, moi interesados en
1
gas, sindicato con forte incidencia
que o pobo negociara os precios
das terras. Os veciños negéronse a na ;zona, estima necesaria a presencia de representantes de todas as
celebrar a asamblea coa presencia
dos Parlamehtarios, «nós temos que parroquias na asamblea e nas congobernar o noso e non queremos
versas en. Madrid. Un membro do
intrusos», e negáronse, tamén, a Consello Comarcal, do Sindicato, Suaceptar a proposta do goberno so de Mui'tfs, di que están dispostos a
mostrando a súa téboa reivindicati- facer o que sei'ta preciso pra que nor::i
va da que o primeiro punto é a os sigan asoballando. -
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·~- «DESPOIS-DE' FACELAS ... >? ..
·· tro§; pensaron que erá o Lampanas
: Se nas outra·~ ;or'Ías de Galicia se
patàieárono»;
gran problema .
réspirá un amb.iente qacfquil, en Na.:. · . que temos eiqui él/e ·o caciquismó
via tamén . dá . un"b~n · cheiro,· «e[qul . ..;cGincide ~amén o· ferréiro de NapasaT{}os. moitas - ·dinbs_un .señor via_:_, primeiro ho4bo un àli:alde ·da
·que ben terá' oitenta áños-'- e o : zona de Sarria, Chaos, que era des:.
máis - b~n .é .Que. qespois dê face/as . · taca.dó 'por bõn falanxista, .da éamapa.récellés mal se se lles din. A min rilla do Rosóh, e todo canto fixo foi
ós Rosó.ns viñéroñme amonestar . o seu. proveito». «Hoxe o ·alcalde .
- porq1:je_ fa/ãr~< dele~ e o que dixen ro.i pocJ.emos depir qµe -n_a pr~ctica - é
que foran os falanxistas tras de min · Antonio R.ós6n, -afirma · un mame "que mt!!" salvarà de milar}re 'porque . bro das CC. LL....::.., el fâJ e desfai> a
ben ..sefían ..catorcê tiros-' os que me - coorporación .non pode facer náda .
tiraron, claro, .·iies. ttanse per aludi-'. ·. pór;que ·o a(calde débelle poQs -;avo. do.s porque daquela. eran· ós · xefe~ ·res». ·o~trb. p~rsoeiro que o pobo
da falq~Xe enB~icerreá. E coma"min . conocâ comã aprov~itado . e discre. cántos viron a_. 'm ofte cos ollo'S- e , . to cacique 'é ManolillÔ, o secretario
cántos . mórreron, ·ahl
Becerreá dp axuntam~nto; aquel que itira B •
mataron máis de·corenta, eiqui ben pedra e.esconde a man»: mentr~s a
wrca ·8 un·que lle õharñaban ·o Lam- súá plaza éoma funcionaria de
panas fórono buscar e un falanxista axuntamento está en Cospeito, cosubiuse 80 lousado da casa, os ou- ma home arraigado no seu pobo
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A ALTERNATIVA
non transixe qúe un secretaria tome
a plaza de Navia e o'cupa el o seu
O pobo non foi capaz somente
posto; asegún declarou, está perde reivindicar a· anulación do decresoalmente contra o embalse aínda
to de construcción do Gran Suarna
que seu proplema era fundamensenón que reclama, diante desa Adtalmente zafarse ~ non falar con
ministración española curiósamennós, negándose, pqr derradeiras, a
te absentista, que compa·nse un
damos información.
abandono intencionado cun pian de
-·A comarca' de Navia tén recursos. . axuda especrtico e que responda á
económicos, hoxà désa'proveitados
situación real.
·
·
porque durante long-os anos-a améOs vaciñas denuncian en todos
naza do embalse foi .forzando· a emios intres o embalse, fan directagraçión é tamén - durante .longos
mente responsable á Administraar:10s 'xustificou ~nha desáfo'nción IÍ- · . ción -española e fan alusión a que
mite po-r parte das institucións que
ésta non lles vai ofrécer a posibilinen se consideraban obrigadas a : dade de conseguir un posto de trapreocupa~e ·por unha - popoa.ci(>l'.1
ballo no país e que terán que irse á
de~tinada a afógar.· De~te xeito fore1T1igración. Denegan todas as posixouse· o emprobecemerito estremo
bilidades de negociación dos precoma pra facer aceptar, por desgascios das terras e esixen· ao Goberno
te, un proiecto do ano 39.
a concesión dunha amplia táboa
reiviridicativa:
MADEIRA, GANDO, PESCA
-Anulación inmediata da Lei de
aproveitamento hidroeléctrico do
Navia· é unha con:iarca con vinte · río ·Naviâ.
'
-Conceder ·á' comarca un réxiparroquias, xustamente a mitade ,
delas sin -luz eléctrica. P.osee imporme especial pra superar o atraso
tal')tes medios de vida, sobrá todo
produqido polos anos pasados nesse pensásemos ·nu11 aproveitamento
ta situación, concretado en: Cretos
axeitado, coma madeira e gand°ería,
a fondo 'perdido pra superar o atraboas terras de praderfa nos cimos
so das terras e fómentar a industriada montaña, coma pequer:iás· meselización ,partindo dos recursos da
tas, que 6 embalse· inundarfa,
é
c9marca, continuar a construcción
considerable tamén _a pesca e includa estrada a Asturias e a Donís,
electrificar todas as aldeas, conssive o labradío nas veigas· do 'río Navia, aínda que de menor estensión. ' trufr unha rede de carreteiras a to·Pero hoxe leva un rstra·so considedos os pobos da comarca, construfr
rable a causa dos longos anos nesta
unha pra~a pra feira do gando, essituación. A emigración é un fenócolas en todas as parroquias pra unmeno que arrastrou á maioria dos
ha normal escolarización de preescolar e primeira etapa de EXB, cl\3ahabitantes da bis.barra que non
tiñan garantías de vida tal e coma
ción dun· grupo escolar en condise presentaba õ panorama: dun
cións axeitado á segunda .etapa de
censo de cinco mil habitantes aproEXB e BUP, construcción dun amsimadamente cecais non se supere
bulatorio cuns servicios sanitarios
hoxe a cifra de dous mil, e é significaaxeitados e eficientes, servicios vetivo o feito de que cada semana, no
terinarios que Cl.Jbran as necesidainverno, sae un autocar .pra Barcedes da comarca, auga corrente en
lona e máis de crnco semanales na
todas as parroqu.ias e lugares e ser.época das vacacións¡ dos servicios
vicio axeitado de teléfones.
sociais coma ensino, sanidade e
Unha táboa que costará moito
~ m~smam~nte servici0 de v~terinaarrincar.
Q:: 'rio, ~a nonl cómpre fala . ·
CELEIRO
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Drogai, cultura e sociedade

A MITIRCACION
E O DEREITO AO .PLACER
CIPRIANO JIMENEZ
#Mdico • psiquiatra
Cada intre cultural tén a súa droga. Os chinos,
por exemplo, destllando o arroz obtiveron o eake, os
centro-europeos, grandes consumidores de cervexa, sobor de todo os aleméns, consegufrona atraveso do lúpulo. Tamén os escoceses producen mol
boas marcas de whlskys, destilando e mesturando
debldamente os cereales. Noutros pafses a rellxlón,
como é o caso dos mahometanos co Corén, prohibe
o consumo de bebidas alcohóllcas. Non embargantes, os arxelianos e marroqufs gustan de fumar o Kif
(equivalente á marihuana) nas súas minúsculas pipas de tubo estreito e alongado (sibsi). En tres ou
catro chupadas a sibsl, como eles chaman, valéirase, pra inmedlatamente vottar a enchela e pasartla
ao compañeiro deica que· a ronda remate.
Se o alcohol é ún dos sfmbolos da nosa cultura,
outras drogas, p. ex. o haschfs, poF si mesma menos
comprometida, é pra moitos mozos a bandeira da
contracultura. Moitos consumidores de bebidas alcohóllcas rexeitan outras drogas e moitos fumadores de haschfs adoptarfan a mesma actltude encot
do alcohol. Pero non todos os consumidores de drogas estarfan implicados nese movemento contracultural e ldeol6xlco. Os marxinados sociais, pola
súa propia situación persoal e vltal, serian tetreo
abonado pra o consumo de droga. Non embargant es, un feito que nos parece capital falando da droga é que se trate de englobar todo tipo de drogas
nun mesmo contesto, sin ter en conta as diferencias
t an notables que entre as mesmas asisten. A prohlbición indiscriminada, probablemente, de todo tipo
d e drogas potencia répldamente a curlosldade e a
búsqu da de placer en certas drogas, por si mesm menos perigosas ca outras moito méis doadas
de atopar e consumir.
Hoxe por exemplo, o haschís tén a forza dun
slmbolo, pode ser un mito pero tamén é un risco. A
mitificación do haschís non virfa dado pola droga en
si mesma, senón por crer que fumándoa ún atopase
f6ra do rollo ... do sistema, cando ese mesmo sist ema ou rollo ao cal se quere contestar tén cáseque
sempre o poder e a posibilidade de integrar no seu
consumismo esa mesma droga.
Algo semellante pasou a nivel sesual. Os que
reprimian a sesualidade en todos os frentes non
tiñan logo inconveniente en utilizala aos niveles
méis sotiles de propaganda comercial, consumista.
A droga, e o movemento contracultural que ela
trata de simbolizar, tamén se pode vender e comercializar. Pódese vender e comprar todo o que encol
da droga esiste: roupa, música, hábitos, toda unha
serie de ouxetos, e non digamos da comerciallzación das pelfculas nas que a temática é a droga, etc.
En relacións aos riscos da droga, se certo é que
moitas drogas son por sr mesmas menos inofensivasca as ditas legais, non nos cansaremos de repetir unha e méis veces que se consideramos fundamentalmente perigoso e de consecuencias imprevlsibles o que en termos psicolóxicos imos definir
coma o fenómeno de escalada ou do pase a ou- .
tras drogas, estas sf son por si mesmas incontestablemente fataTes pra calquere indivíduo que as tome. O fenómeno da escalada ou tamén chamado
do pase a drogas de maiores efectos é, repito, ope-

rigo número ún e sobor do cal volveremos falar
noutra ocm~ión.

bo non deixa de ser unha droga) non pode ser utilizado sin unha indicación previa que asr-o aconselle.

¿CALES SON AS PRINCIPALES MOTIVACIONS
DOS TOSICOMANOS? (1)

Os tranquilizantes ou sedativos, e aínda os esttmulantes, son as drogas máis habitualmente utilizadas polos adultos.

Xeralmente os adultos consumen e chegan á
droga por razóns céseque sempre de tipo terapéutJ.co ou seudoterapéutlco. Esiste a crencla (problema
fundamentalmente cultural) de que hei remediosdrogas pra todo tipo de males-enfermedades. O
médico, que se ve obrigado, polas razóns que sexa,
a facer unha medicina sintomática, tratará de buscar, ao seu pesar, aquef medicamento, aquela droga
máis idónea pra o sfntoma referido polo enfermo. A
·campaña que dende hai uns meses trata de levar a ·
cabo a Seguridade Social obedece entre outras
razóns a reducir gastos polo abuso indiscriminado
de medicinas, e a facerlles ver aos asegurados que
calquera tipo de medicamento (que ao fin e ao ca-

No caso dos mozos e adolescentes, os motivos
que os apuxen ao consumo de drogas son totaJ.mente diferentes, variando moito asegún o tipo de
dmga, circunstancias-ambiente e persoalidade de
toxicómano.

CURIOSll)ADE
E PLACER
Non se pode negar a dob1e imaxe que poden
ofrecer os tosicómanos. A marxlnacl6n e desprecio pola banda da gran maioria da sociedade adulta,
pode convertirse en curiosidade e prestixio cara a
moitos mozos, que ven nos tosicómanos a posibiltdade de ser algo na sociedade na cal viven. O ambiente que envolve aos mozos que se drogan, a curiosidade dos non iniciados, apuxa á necesidade, pra
eles vital, de tratar de vivir a espedencia da droga.
Os mozos en xeral queren e necesitan vivir as
súas propias esperiencias persoales, cos riscos lóxicos. que tal proceso de maduración plantexa.
A búsqueda do placer é unha das necesidades
f'.láis constantes do ser humano) e nun prinêipio tal
motivación non terra por qué ser un fenómeno patolóxico, xa que pra unha grande maiorr~ de persoas
·""ã drõga é unha búsqueda normal de place.r, de eliminar inhibicións, de sentirse máis agusto consigo
mesmo, etc.

VIDA COMUNIT ARIA
A tendencia dos mozos a facer grupos é un feito natural. A droga, pra certos grupos, serra algo asf
com~ o elemetno capital de entendemento, o_ que
faría posible que as relacións interpersoales foran
viables, afectivas, cálidas. ¿ Cómo poderíamos imaxinar un grupo de adultos falando sin o seu vaso de
alcohol polo medio?
O proselitismo é tan común no caso do álcoholismo .coma pra as outras drogas.

CRITICA E PROTESTA
A mocedade afortunadamente é critica e contestaria diante dunha sociedade que non elixiron
pra vlvir, e na cal teñen que desenrolarse. O ritmo
tecnolóxico t3 mesmo nµclear que a sociedade actual leva deixa unha lastra (polución, desemprego,
etc.) que os mozos non queren nin desexan pola
simple razón de que a ninguén lle gusta que fagan
ou pensen por el. E, moito máis grave afnda, que
pretendan facer unha sociedade do futurp que eles
contestan.
( 1•

Tosicomanla, aségún a O. M. S. (Organización Mundial da
Saúde) é un estado de intosicsción, periódica ou crónica,
producida polo uso repetido dunha droga (natural ou sint~
tica~.

Ferramentas en xeral
Fontanerfa e grifería
Artículos de bazar
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Euskadi

Países Catalans

le"'.'6niz, o meirande
pr0blema

O PSUC: «Dúas
•

·eurocomun1stas>>

OARSO

Pola súa banda, os obreiros de
estén presionan.d o con
Lemóniz
A Central de lem6niz converEMILIO VEIGA
tiuse no problema número ún todas as súas forzas e a todos os
A actividade polltica catala·
de Euskadi. Dende que o aten- niveles, porque asegún declararon
tado desfixo ún dos xenerado- h_ai algúns ·dfas atópanse entre lu- na foi frenética nesta semana.
res e produciu danos por valor me e lume e desexan saír canto Protagonista principal dHte bude catrocentos mill6n1 de peté· antes da psicosis de terror -das fal- le-bule foi o PSUC cunha verciatas e a morte de dous traballa- sas alarm(;!s de bomba e da incer- deira . criai• .interna que chegou
dores, houbo oito desaloxoi bai- tidume que lles produce poder ao cumio cando dimitiron o Presidente e· o Secretarlo Xeral,
xo falsas amenazé11 de bomba e qµedarse sin traballo.
O Consello Xeral Baseo promeGregori L6pez Raimundo e Anhai uns dfas un novo atentado
dinamitou ai conducci6n·s. . de teu presionar en Madrid. As obras . toni Gu~iérr•z, respecfo~amen
éoritinúa~. tberduefo sigue man- te. ·A fafsca ·da ·cri1i1 choutou na
enerxia eléctrica da central.
dando.
. 1Conferencia deae Partido onde
·A corrente dé ' opiniún pppula~
· tlft.an:_él!I elexirae,012·6 7 delega·
encontra aa ·Central non reveu e, ·a , ~IA CUMPLIU UN AN_
O
. -· . doi . .do . ~UC · que p~rJ.ici~rónp¿sa~es dq que alguén: vaticinaba, ". .. E-.1.A. ' (E.usl<al , lraulztarako .A1..:· ::· !l~ -~t'g:re1Q!no ql.!e .opa·~ f"1Ó)I:
está · adeq'uerifldo ·cada -dfà. meideÍ'dia) celebrõu o_pa:sado día
•-~P!·~t.acular ·: sem~Hq. 1er o
rândes . proporcións. Sig_u'Êm :as· seu· prim.eiro a.rio curi mitin .en . ºi1·qr:ad~~o , do -ler:tinism~. - polo_·
fes~às e-. manifestacións· populares . Pamplona ao que. -asistiron u~has ·f?S:E. F9j 6t.te, ., pre~i1amente,. Õ.
encontra da controvertida cent~al
ca.t ro mil persoás.
-punto ~ue desencadeou. a p.ol._,
nuclear. Neste S\;!nso, non é nino ano que pasou e. o"s feitos mica no PSUC.
gunha casualidade que o Consello
que sobrancean na súa histeria
· Por unna banda están ·os partiXeral Baseo, domincido por forzas
foron reseñados polos organizadarias de manter ó término «°IÊmique, coma o PSOE o PNV, non se ·dores do mitin : participación nas
·nismm> na definición ideolóxica do
están caracterizando pol·a súa
eleccións do 1 5 de xunio xunta
PCE e pola -outra os partidarios de
oposición ás obras de lberduero,
forzas da esquerda estatalista, ·o
adoptar a definición de «marxistas
teña dec0te o tema sobor do taprimeiro congreso de Cegama Ol'.lrev0lucionarios», tesis proposta
pete e esteña, dalgún xeito, levande se elixiu a Mario Onaindíá, ún
polo Com ité Central do PCE. Desdo a iniciativa ·legal contra este
dos condenados a morte no xuício
pois de que nunha primeira votaproiecto. Na reunión do pasado
de Burgos, coma secretario xeral
ción gañara esta tesis, na mesma
luns o Consello Xeral Baseo nee se marcou a política de alianzas
Conferencia e ao dfa seguinte .
gouse a apoiar a idea dun referéna seguir. Posteriormente veu a . sairía vencedora a tesis favorable
dum que decidirà sabor do seu fuaceptación do preautonómico e a a manter o término «leninismo».
turo prna sinxel·a razón de que eso
entrãda no Consello Xeral. "Un ano
¿Qué pasou? Pois que na primeira
levaria moito tempo e o problema
importantê pra ~ historia de EIA e votación todos os membros do
é urxente:
pra Euskadi. ·
Comité Executivo votargn en bloque en nome da disciplina de vo;t:o; mentras que nas votacións do
día seguinte os membros .deste
Comité pedirían libertade de voto.
Dahí vén o resultado.
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.¿DOUS EUROc_OMUNISfyt"OS?
O enfrentamento entre esta·s
dúas tendencias que se reflexan
-incluso no Executivo f-oi viruLento
e a crisis durou toda a s.e mana, rematando o derradeiro fin de semana cunha xuntanza de máis de
36 horas do Comité Central que,
despàis do debate político, elexiu
novo Secretaria Xeral, no.v o Presidente e novo Comité Executivo,
sendo ·reelexidos todos os membros dimisionarios. Coma colofón
desta xuntanza fíxose pública unha resolución política que vén decir .que asegún as conclusións do

ANTONI GUT!ERREZ

Congreso este partido participa
de todas as doutrinas revolucionarias coma o marxismo, o leninismo e outras, feito que non entra en contradicción coa cláusula
a.d optada pola conferencia pra os
Estatutos do PCE.
En definitiva, coa reelección de
todos os membros do Executivo
sigue a manterse o equilibrio entre os eurocomu nistas e os históricos ou leninistas, aínda que Antoni Gutiérrez manifestou a A NOSA TER~A que <man se trata dunha tendencia eurocomunista e ou tra 1enini s_ta, senón de dúas tendencias dentro do eurocomunismo, política que asume decididamente o PSUC» e que se trata somente, a nivel básico , de dúas

Canarias

¿A quén favorece o atentado contra Cubillo?·
PEDRO LUACES G. ROSON
O atentado perpetrado en Arxel
dúbida o feito alegal')do falla de
contra Antonio Cubillo, dirixente
información tanto do MPAIAC codo MPAIAC (Movemento pra a ma do Goberno arxeiiano, e coma
Autodeterminación e lndepen- · parte dun comp!ot anti- español.
dencia do Archipiélago Canario), e Posteriormente a policía arxeliana
do que saíu gravemente ferido codetiña aos agresores de Cubillo,
ma consecuencia dos . múltiplas · dous homes de nacionalidade escoitelazos sufridos, foi calificado
pañola que chegaran a Arxelia o
polo movemento coma obra do
día 2 de abril.
imperialismo internacional e do·
Cubillo, despois de ter dirixido
co!onia/ismo español. Ao tempo
dende Arxelia a loita do MPAIAC,
que se producía este atentado, o que coa súa práctica armada puxo
ministro de A¡;;untos Esteriores essobre o tapete internacional o
pañol Oreja Aguirre, que se apresproblema de Canarias, e de falar
tou ax1na condenalo, realinoite a noite pola Voz de Canarias
zaba unha viaxe por verias
Libre -hoxe clausurada- á popaíses africanos nun intento de
boación dó Archipiélago, obtivo
abrir unha nova política africana
un grande ésito diplomático ao
de España e de saírlle ao paso á ser adoptaaa polo Comité de LiOUA referente a Canarias reafirberãción da OUA e, a proposta
mando a españolidade das Illas,
déste, polo seu Consello de Minismentras que a prensa española
tros, unha resolución reconocencomenzaba a poñer mesmo ._ en • do ~ africanidade das Canarias, a

~úa

situación colonial ; o seu dereito á autodeterminàción e decidindo prestar o seu apoio ao
MPAIAC na súa· loita. O paso se...,
guinte a dar polo dirixente independentista canario era levar ao
Comité de Descolonización da
ONU -o Comité dos 24- o problema canario. A situación e a
tensión da zona, coa guerra do
Sahara polo medio, é o que delimita claramente a real importancia de Canarias pra o mundo occidental. Destruír a Cubillo é un intento de frenar o proceso
MPAIAC e de fanar o proceso ini. ciado pola OUA, o que obxetivamente favorece a España e tamén, por suposto, á política de
Marrocos e de Mauritania. E neste senso e neste contesto é como
cómpre situar o feito do atentado
de Arxe!.

Ao marxe do propio Mi:'AIAC,
do foll<lorismo guanchista, dos
plantexamentos de Cubillo, está o
pobo canario, está o problema da
súa colonización. E o que sí é ben
seguro é que Cubillo foi un revulsivo nas Illas e unha voz de alerta
sobre a complicada problemática
canaria e a necesidade da loita
pola liberación. O grande medre
da concencia nacional canaria nas
clases populares, o potente ~indi
calismo nacionalista, toda a realidade que conforma o movemento
nacional-popular canario, non poden desvencellarse do persoaxe
contradlctorio, audaz e atractivo
que é Antonio Cubillo Ferreira, canario de nai galega, a quen, ao parecer, o imperialismo tehle e procura facer desaparecer do panorama político.

maneiras de analizar a actualid de política. No referente ao abandono do leninismo e asegún Antoni Gl.ltiérrez «Só se trata de desfacerse da herdanza estalinista e
non das aportacións revolucionarias que fixo Lenirn>. En canto á
crisis en si, o Secretaria Xeral calificouna coma «unha boquexada
de aire fresco que entra polas xanelas do Partido na nova situación
democrética, así coma unha democratización das estructums do
mesmo que demostra a nosa vitalidadm;.

O PRESIDENT SIGUE EN
MADRID
Todo o contrario pasa co PSAN
- Partit Socialista d' Alliberament
Nacional - que vén de rematar o
seu Congreso roafirmándose na lí11ea marxista-leninista no campo
da liberación naciona l. Na derradeira sesión foron elexidos os co~
mités Central e Exe cutivo, órganos de dirección colexiada do Partido, e aprob ' ronse as ponencias
«A loita de liberación en Europa»,
na que se analiza a estratexia comunista pra as loitas de liberación
nacional, e «Análisis marxista actual da custión nacional», entre
outras. E así rematou o 1 Congreso do_
s independentistas cataláns.
Mentras, o President da Generalitat sigue en Madrid, nin se sabe moi ben pra qué aínda. ~so sí,
esiste unha tesis: cando o President chegou a Madrid aínda non
tiñan nada preparado e como non
o poden deixar voltar coas mans
valeiras tén de alongar a súa estancia hastra que o venres, no
consello de ministros, se tomen
algunhas resolucións pra dotar a
Generalitat provisional dunha migalla de poder político. Así que
haberá que agardar á semana que
vén .

OMUITDO ·
Inglaterra:
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¿Xiro a dereita?
CARLOS DURAN
Se as pasadas elecc16ns parciais en lldorf (Londr.. ) M Inter·
pretan coma signo de poalblet actltudfl do electorado na• vlndel·
ras eleccl6n1 xerais, o pais vlr6 lrremedlablemente 6 derelta • Margaret Tatcher Mrd probablemente a r.r6slma primeiro mlnl1tro. O
posto que hoxe ocupa o partido Ubera , que fai de contrapeso entre
01 conHrvadores • m6l1 os laboristas nos pactos parlamentarlos,
poderia ser herdado, ou polo meno1 disputado, polot neofasclstas
do National Front, con conMcuenclas lmprevl1lblet pra a polltlca ln·
terior e esterlor brlt6nlca.
O VOTO «FLOTANTE»
O cambeo de humor do electorado pódese xuzgar por un Inquérito feito entre os votantes o dfa 2,
que revelou que case a mltade
dos que abandoaron ao partido laborista pra votar conservador fixérono movidos polo recente debate
nacional sobre a inmigración. E
precisamente este votante flotante que o que determina as elecclóns, por estaren tan equilibrados os dous grandes partidos. Un
dos temas que máis preocupan a
este votante, como se demostrou
no mencionado inquérito, é o da
le/ e o orde, sobre todo en zonas
coma llford. Cómpre ter en conta
que o índice da dellncuencla subiu
en Londres un 12% este ano, en
comparanza co pasado,· e os conervadores aproveitan pra dividir
a opinión pública e demostrar que
todo Iso se debe a goberno frouxo,
e canto antes gobernen eles millar. O que non lles Impida tirar a
cor t
pedir qu o mesmo gob rno r tlr as sancións a Rodei , gora que Smlth e os Hderes
n ro
cord ron o fin da suprem el br nc pr o 31 de decemn que aquela colonia
br , d t

e non só radio senón televisión;
por exemplo Alemania Occidental, Holanda, Xapón. Os británicos
debateron a custión do televexo
(xa hai catro anos que levan facendo probas no da radio), mats
quedaron en que non lles conviña
que os seus electores os visen
arreconchegados no escano e cos
pés no respaldo do de diante, a
británica se convertirá na naclón botar unha sesta. Aínda asf, no
_víspora volveu repasar o tema o lfindependente de Zimbabwe.
de'r da Cámara dos Comúns, o laA HORA DAS PERGUNTAS
borista Michael Foot. Mais os laO luns pasado, día 3, a Cámara boristas non só queren este tipo
de innovacións (a xustificación
dos Comúns permitiu por primeira
vez que se radiara en directo a ho- das transmisións é, asegún Mira das perguntas. Cadrou que os chael Foot, que o electorado esdiputados galeses lle estaban a coite, e algún día vexa, por sí
facer perguntas ao goberno: a·pri- mesmo cómo funciona a súa demeira foi sobre o número de fa- mocracia e non teñan que ler os
xornais conservadores que lles
lantes do galés.
A Cámara dos Comúns aché- presentan un resume parcial do
gase deste xeito ao que outros que se fai naquela .casa, que é copaíses xa teñen dende hai tempo: mo lle chaman ao parlamento).
Queren, desde xa, abolir a Cámara
dos Lores e ter no seu lugar unha·
comisión revisora dos proiectos
d.e lei. Queren tamén abolir o sistema de comisións mistas (bipar, tidistas), que estorban o proceso
democrático, e facelas unipartidistas, ou sexa unha estens.ión do
poder executivo de Whitehall. E
queren reducir o horario parlamentaria ás oito horas normais.
Todo iso téñenó posto nun informe sobre o sistema parlamentario
que terá que pasar, queira ou non,
pola maquinaria parlamentaria
actual. Mentras tanto os ingleses
teñen que se contentar con escoitar aos seus representantes sin
verlles a cara.

A Internacional Socialista
de xira por América
Santo Domingo

XESUS CAMBRE MARIÑO

O primeiro ministro portugu61 M6rio Soares, ao frente dunha
numerosa delagacl6n da Internacional Soclaliata, emprendeu unha
xira por cinco palse1 americanos na tegunda quincena de marzal.
Invitada polo Partido Revoluclonarlo Dominicano (PRO), a delegación presentoute en Santo Domingo no fin de semana do 17 ao 19
do dito mes pra facer unha visita que rflultou mol accidentada.
Precisamente a República Dominicana at6paM metida de cheo no
periodo electoral. As elecci6ns far6nse o 16 ~e maio vindeiro e nelas o PRD, de Ideoloxia sociallsta, lntentar6 quitar do poder ao Partido Reformlata do presidente Joaqufn Balaguer que se pre1enta de
novo unha vez móis.
Nesas condicións de caldeo
polltico o goberno balaguerista
non estaba disposto a deixar que
o PR D se aproveitase politicamente da visita que facfa ao país
caribeño a importante delegación
socialista. A Soares, vicepresidente da Internacional Soclalista,
acompañábano, entre outros,
Beernt Carlsson, secretaria xeral,
Rhorbald Stoltemberg, ministro
de Esteriores de Noruega, Gabert
Vollmar, presidente do Parlamento de Baviera. Obeye Diop, ministro senegalés, Yves Lebas, do Partido Socialista Francés, e Celestino Arenales, do PSOE. Xa antes
da chegada da delegación, a prensa dominicana informou que o goberno balaguerista dispoñíase a
boicotear os afectos da visita de
Soares que colncidía coa forza da
campaña política do PR O.
Por outra banda, Fernando Alvarez Bogaert, candidato a vicepresidente do partido de Bala-

guer, denunciaba que o primeiro
ministro portugués iba ao país
darlle o seu respaldo á oposición
política. Alvarez decfa que Balaguer, polo contrario, non tiña necesidade de que ninguén de fóra
viñese falar en favor del, pois o
seu aval «é a inmensa obra que
tén realizado en favor do pais».
A primeira maniobra de Balaguer foi presentarse no aeroporto
de Santo Domingo, acompañado
de dignatarlos civfs e militares,
pra tratar de frustrar a recepción
que lle iba a dar o PRF á delegación socialista. Máis tarde, pra impedir que Soares participase nunha caravana política do PRD polo
interior do pafs, invitou ao primeiro ministro portugués a un almorzo no pazo presidencial. Invitación
que Soares declinou aducindo
compromisos previas. A resposta
do goberno balaguerista serra
prohiblr a caravana que tiña programada o PRD pra o domingo

19 de marzal pola re~ión agrícola
do Cibao, situada ao Norde do
país, na que iba participar a delegación da Internacional Socialista.
O que sí 'se celebrou foi un desfile polltico o sábado pola tarde en
distintos barrios da capital de
Santo Domingo no que participou
Soares e unha vintena de dirixentes socialistas que o açompañaban. Mais ese desfile dexenerou
en deserdes cando a policfa dispersou aos participantes violentamente con bombas lacrimóxenas
e outras accións contundentes.
Despois · o xefe de policia de
Santo Domingo, xeneral Neit Nivar Seijas, acusou a Soares de intervención nos asuntos polfticos
internos da República Dominicana. Mário Soares defendeuse da
acusación decindo que se trataba
meramente dunha presencia por
invitación e unha mostra de solidaridade internacional.
Todo este rebumbio non é méis
ca reflexo da polarización política
que se está dando na Repúbllca
Dominicana, en vfsporas das eleccións, entre a oligarquía do goberno balaguerista e o PRD que trata
de sacudir as masas traballadoras.
En fin, a xira da Internacional
Socialista á Terra do Merengue
non se pode decir que non resultara movida e sin pementa tropical.

do Mediterr6neo · ·
X. A.. GACIÑO
.
~ posibilidade de que Norteam•rlca -por Iniciativa
·do Nu presidente, Carter, -tra1ladacla ao Congreso- levante o Nu embargo de vencia de armai a Turquia, imposto no 1975, ao manter Turquia a aóa lnvcnl6n da Chipre, provocou at prot•tat de Grecla -apartada mllltar·
mente da OTAN naquelat dataa- • volve pofter de actualidade a fraxlliclade da 1ltuacl6n de tens16n que .. vive no Medlterr6neo; mar 1ucaclo pola VI Frota Norteamericana e a frota 1ovl6tlca, ademais de contar co punto
quente de lerael no Nu •tremo· m61t oriental.

Chlpre é un pouco o símbolo da inestabilidade mediterránea, dende que en 1969-1 960 acadou a súa indeJ:)endencia,
despois de dúas conferencias, en Zurich e Londres, nas que
participaron os países que tiñan intereses naquel territorio:
Grecia, Turquía, e, sobre todo, Gran Bretaña, potencia que
herdou a colonización da iUa, ~ caída do lmperio Otomano.
Con catro quintas partes de póboación que se consideran de
orixe grega, e unha quinta parte de herdeiros dos ocupantes
turcos, Chipre debateuse sempre entre o anceio minoritario
de unirse a Grecia, as dificultades de espresión e representación política. da minoría turca e as apetencias controladoras
das grandes potencias. Todo ese cúmulo de factores desestabilizadores foi co.ntrolado por un home escepcional, Maka- ·
rios, que, sobre todo ·a partires de 1967, ano da Instauración
da dictadura fascista dos coroneles gregos, emprendeu unha
política decidida de indep'endencia e neutralidade, gañando
mesmo o apoio dos turco-chipriotas. Pero ese difícil equilibrio rompeuse co golpe de 1974, a cargo de oficiais do exército· gr.ego -que, en virtude dos acordos de Zurich, tén presencia efectiva no territorio chfpriota, como tamén a tén o
exército británico, con dúas bases mi,litares-, que derrocou
a Makarios e provocou a invasión turca de case a mitade da
illa. O total fracaso da intervención grega trouxo coma consecuencia o derrocamento do réxime dos coroneles e, máis tarde, a saída· de Grecia do tingaldÓ militar da OTAN, ao persistir a presencia turca en Chipre.
As contradiccións postas en marcha no seo da OTAN por
todos estes acontecementos -que enfrentaban dous dos
seus me~bros- culminaron' coa decisión do Congreso norteamericano, en 197 5, de embargar a venda de armas Turquía. mentras este país se mantiña no seo da Organización
Atlántica. lndudablemente; foi Turqufa o país que sacou
maior forza deste confllcto. Naqueles momentos estaba gobernada polo socialc;iemócrata Ecovlt 7 o mesmo que a goberna agora, despois dun fraca~ado paréntesis de goberno de
ultradereita-, e eso supoñía unha postura máis flesible ante
o seu poderoso veciño soviético que, dende a saída dos seus
barcos de guerra ao Mediterráneo, considera fundamental un
entendemento de boa veciñanza cos turcos. O.e ahí derívase
quizaves a postura ambigua da URSS na conferencia de Xenevra que seguiu ás intervencións gregas e turcas en Chipre,
postura ambigua que se contradecfa co decidido apoio soviétivo á postura de neutralidade de Makarios (que contaba co
apoio do forte partido comunista pro-soviétivo da illa que representa o corenta por cento dos votos greco-chipriotas).
O cambeo da postura norteamericana que Carter quere
poñer en marcha; pode representar un intento dos Estados
Unidos de fr~nar un posible alonxamento turco da OTAN
(que é unha amenaza que os turcos fan . continuamente), e
que serra fatal pra os intereses estratéxicos norteamericanos
na zona, condicionados directamente polo conflicto árabe·-israelf. Significarfa, por outra parte, a consagración da división
de Chipre e a desaparición definitiva da opción neutralista
nesta illa. O papel de Grecia en todo estõ seguiría a ser o do
parente probe dos norteamericanos e británicos, que impuxeron unha mon~rquía estranxeira en Grecia ao final da segunda guerra mundial, cunha terrible represión das forzas guerrilleiras antifascistas de esquerda; que xogaron a alternativa
fascista dos coroneles, cando o forte sentimento popular de
esquerdas estaba a punto de chegar ao poder polas urnas, e
que agora manteñen unha democracia recortada, que, noustante, non tivo máis safda ca apartarse da OTAN por pura
dignidade nacional, ao sentirse totalmente marxinada no
arranxo de Chlpre.
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EsêOpetas de balfns
Esisten no mercado unha serie
de armas que poderiamos denominar accionadas por gases, que
dun tempo a esta parte aumentaron as súas vendas de maneira.
notable, de xeito que· se hai :uns
anos eran contadas as persoas
que poseían unha de tales armas,
hoxendía vense, sabor de todo en
aldeas e arredares de vilas, rapaces, mozotes e hastra homes feitos e dereitos que pasan o tempo
con tales xoguetes. Paralelamente
a esta demanda, as escopetas esperimentaron unha cantidade de
milloras encamiñadas a conseguir
máis potencia e alcance por unha
banda, e pola outra máis precisión .
no tiro, chégando a conseguirse
armas ás que hastra se lles pode
engadir unha pequena mira telescópica, ou outras que son de
repetición, coma a famosa Huracán que leva un depósito pra cen .
municións. Este aumento das
vendas é debido a varios factores
como é a súa facilidade pra ser
mercadas. Calquera adulto pode ir
a unha armería e sin máis levar algunha, sendo o único requisito
cubrir a guía de pértenencia da arma. Outro dos factores a considerar é a súa baratura. Son baratos
·estes xoguetes e máis baratos os
baHns que se mercan en caixas de
douscentos cincuenta pblo que
costa un cartucho de caza; por un
precio moi asequible ún pode estar dándolle ao dedo toda a tarde.

ESTES XOGUETES
Pro falando do seu uso, diremos que de seguido vemos cómo
estas escopetas son manexadas
de forma indebida, pois non hai
máis ca pensar que se ben nun
principio estaban limitadas pra tir~ de salón, logo pasouse a usalas
coma armas pra cazar; así na Lei
de Caza di: Para cazar con armas
de fuego o accionadas por aire u
otros gases comprimidos ... ; convén ter esto moi presente: estamos falando de armas, non de xoguetes como moitos pensan. Son
moitos os pais que regalan aos fillos (menores) un aparello destes,
e logo veñen os disgustos, pois o
uso irrespbnsable leva como consecuencia dende Infraccións é Lei
hastra lesións físicas (coma a perda dun ollo); xa non é a primeira
nin a segunda vez que vemos rapaciños liados en batallas con estas armas, emulando sin dúbida
aos seus héroes da T.V. Non preciso mencionar casos de accidentes conocidos persoalmente, pois
calquera lector saberá dalgún.
Analicemos estes catro puntos:
¿quén anda con estas escopetas?,
¿a qué se lle tira?, ¿ cándo se caza
con elas e ónde se fai?
¿Quén caza (ou tira)? O Decreto 3797 /1965 espresa que tales
armas non poden ser usadas nin
pertenecer a persoas menores de

1 2 anos; as persoas entre 12 e 1 8
poderánas usar só cando váian
baixo vixflancia de· maiores, debendo levar en todo caso a tarxeta ou guía de propiedade da arma
pois o uso é persoal e intransferible; qu~re decir esta que non se
pode emprestar e somente é o
dono quen pode facer uso dela. A
lei de Caza, falando do cazador di:
O dereito de cazar corresponde a
toda persoa maior de 14 anos,
(art. 0 3- 1) e tamén: Pra éazar con
armas de fogo ou accionadas por
aire ou outros gases comprimidos
será net:esario ter a maioria de
edade penal ou ben ir en compaña doutro ou doutros cazadores
maiores de edade (art. 0 3-3). Como
se pode ver, moitas dest~s armas
son levadas por · rapaciños que
non cumplen estes requisitos, e
polo tanto son furtivos no mellor
dos casos. ¿E céntos andan coa
gufa da arma? Ningún. ¿E cántos
andan cunha arma súa (non do
pai, dun . irmán ou dun amigo)?
¿ Cándo se caza? Con estas armas, en calquera época do ano,
pois considérase que as especieas
ás que se lle tira non son auténticamente pezas de caza e polo
tanto pra elas non hai veda. En
calquera momento, sexa no vran
ou no inverno, vese xente de caza
con estas escopetas.

MATANDO PAXAROS
E co dito anteriormente entran.:.
camos co aspecto de qué se caza.
¿A que anda a xente normalmente
con estas escopetas na man? Pois
está claro: andan matando paxaros. Esta é algo intolerable, que só
se comprende coma unha Teminiscencia de tempos pasados. E o
sintoma da ignorancia, da incultura e do despllfarro máis estúpidos.
Xa somente ·pensando nesta e
deixando aparte os outros puntos
considerados, deberíase prohibir o
uso indebido destas armas. Estas
accións de. cazar paxaros, o mesmo que a de destrufr os niños, deberán controlarse moi estrictamente e os primeiros ·c ulpables
por toleralo son as autoridades
que fan a vista gorda, considerando estes actos coma faltas leves,
de importancia mínima, propias
de nenos. Non, non e non. Tan lei
é a páxina tres coma a catorce, e
tan furtivo é o que caza con furón
coma o que mata aves insectívo·
ras protexidas.
Rematemos considerando en
qué lugares se tira coas escopetas
de balf ns. Coido que o noventa e
nove por cento ignora que non se
poden usar ' en calquera lugar,
senón a 300 metros coma mínimo de lugares habitados, ou en
lugares ~r_rados con muros de
dous ou máis metros de alto, ou
en salas de tiro. Polo tanto, amiguiños, non se pode andar a tiros
polas hortas no medio da aldea,

nin por camiños, como é habitual
ver.
Como se deduce logo de considerar os catro apartados' espostos, o uso das armas accionadas
por gases, chamadas escopetas
de balfns, son un abuso descarado, tolerado, consentido e hastra

animado por adultos lrresponsables, que arnais das infraccións
continuas trai accidentes.
Aínda non hai moito que nos
decfa un emigrante co que paramos a falar, pois estaba tirándolle
aos paxaros, que onde traballaba.
non sei se Suíza ou Alemania , a

ninguén se lle ocurrirfa facer
aquelo e que algún paisano foi
amonestado de contado cando se
lle ocurriu tal. Así que a nosa xen te en casa allea respeta o que hai
e na nosa fai o que lle peta. Está che ben.

PATIÑO

A publicidade e os trofeos
No outono pasado, dous alpinistas británicos, Doug Scott e
Chris Bonington, baixaban dun
cume do Himalaia cando Scott
perdeu pé e partiu as pernas. Durante sete días el e máis Chris
(que partiu tres costelas e mancou unha man), acompañados
doutros dous escaladores, desceron o Himalaia, o Scott agatañando coas mans e os xionllos.
En recoñecemento desta fazaña foille outorgado a Doug
Scott o trofeo de ouro do Victoria
Sponting . Club, valorado nunhas
.65.000 libras esterlinas, e que se
concede anualmente por valentfa
demostrada no deporte.
Mais o Scott refugou o premio.
De novo lle foi proposto e de novo
o rexeitou. Afnda lle foi ofrecido
unha terceira vez, e unha vez máis
el non o quixo.
Naturalmente todo · isto choutou ás páxinas dos xornais e Doug

Fertilizantes
Sttvaro !Rodriguez · 0iras

Scott foi acusado de fachendoso

e de parvo.
Despois de rexeitar o premio
por primeira vez, · Scott escribiu
unha carta ao Victoria Sportíng
Club espricando as súas razóns:
sendo o alpinismo un deporte de
equipo el non podía aceptar un
trofeo que estaba destinado ao
grupo que lle axudou e se sacrificou por el na baixada. ~ntón el
aceptarfa o premio no entendemento de que sería outorgado ao
equipo e pra fins benéficos do alpinismo.
Mais o reglamento do Club non
entendí a destas finezas e ofreceulle o premio outras dúas veces a
el só. E foi cando o caso se fixo
notorio, saíndo a relucir os motl.vos que teñen as empresas no
mundo capitalista pra concederen
premias a deportistas: publicidade. O Victoria Sporting Club é un
casino que deriva fartas ganan-

cias do xogo. Cousa semellante
pasa coas empresas fabricantes
de tabaco, bebidas alcohólicas e outras que dependen da publicidade
pra colocaren os seus productos,
polo que fomentan unha · imaxe
progresista e sana, relacionándose coas competicións deportivas ao
aire libre. Ademais, aforran impostos deste xeito.
Compra recapacitar que o
Scott non parecía estar contra este sistema de patrocinamentos,
posto que estaba disposto a aceptar o premio con tal que fose disfroitado colectivamente polo seu
equipo e polo alpinismo en xeral.
O feito é que o deporte precisa
de cartos, e o estado (hoxe laborista) non axuda moito, polo que
aproveitan a situación as empresas. Nestas circunstancias, ¿ qué
pode facer o deportista? ¿O que
fixo Scott?

CARLOS DURAN
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POR QUE NOS BOTAN DA CASA
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Todo o mundo prócticamente conoce o feito
de que os arrendamentos de vivendas teften unha duración indefinida. E certo que 01 contratos
normalmente fixan un plazo -un mes, un
ano- de vixencia do contrato; mais esto non
t'n trascendencia ningunha pra o inquilino, xa
que nas súat mans estó a continuaci6n do alquiler; namentras non renuncie ao mesmo, o plazo
fixado prorrogaróse indefinidamente.
Con todo, a Lei de arrendamentos urbanos pón
a disposición do propietario dous xeitos de rematar
co alquilar: por unha banda unha seria de escepclóns á prórroga forzosa, e por outra unha chea de
causas polas que pode pedirse a terminación do
arrendamento. Neste artigo imos falar dos casos de
denegación de prórroga nas vivendas.
En primeiro lugar o propietario pode negar a
prórroga (e é ún dos casos 'máis correntes) cando
precisa a vivenda, seña pr'a el mesmo ou seña pra
que a ocupen os seus ascendentes (pais, abós) ou
descendentes (fillos, netos), podendo ser en ambos
os dous casos parentes lexítimos ou naturales.
En calquera caso o propietario terá que xustificar a necesidade da vivenda, e presúmese tal necesidade sempre que se probe que a persoa pra quen
se pide a casa está nun dos seguintes casos: primeiro, se vlvindo fóra do município onde se atopa a
vivenda precisase domiciliarse nel (por exemplo,
porque sendo funcionario o destinan a esa vila). Segundo, se residindo na mesma vila onde está a vivenda, por aumento das necesidades familiares resulta insuficiente o piso no que habita (pensemos
no caso en que o propietario da vivenda e a súa muller vivan nunha casa cun fillo casado, e chega un
instante en que, nacidos os netos, a casa seña pequena pra todos; pode pedir outra que tén alquilada, seiio pra tra ladmse todos, seña pra a familia do
s u flllo. ou seria escluslvamente pra él e a súa mu11 r). T rcoiro, no caso do aumento, pro sempre que
m is qu ira vivlr na mesma vila onde está a vlvonda (por x mplo, porqu soiia nesta vila onde
n sou posto d tr b llo). Cuarto, cando vlvindo
no vil ond e té a viv nd os boten por causas
ali
á ú vontade da casa onde vlvfan. Pártese
pois, dunha necesidad grave do propietario, por
xemplo porque os deshaucian da casa que tiñan
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alquilada; que se marchara porque non lle gusta a
casa, entón non terian dereito a denegar a prórroga
ao seu inquilino.
En calquera caso, salvo pola contra, non se
apreciará a necesidade se nos seis meses denantes
da denegación da prórroga tiñan unha vivenda valeira nun edifício do propietario ou da persoa pra
quen se pide a vivenda. Agora ben, .se o propietario
tén varias vivendas alquiladas, ¿pode pedir calquera
delas? O certo é que se tén máis dun edifício o propietario pode elexir aquel que máis lle guste ou lle
conveña; pro xa escollido o edifício, entre os pisas
que nel houbera tén que seguir un orde determinado. Tocarfalle primeiro ao inquilino da vivenda que
normalmente esteña deshabitada; se non hai ningunha deste tipo, á que non sirva de fogar familiar.
Senón, á ocupada pola família menos numerosa. Os
derradeiros, neste orde, son os funcionarias en activo ou xubilados, os cregos (ambos os dous no lugar
de destino), pensionistas, titulares de famllia numerosa, e os que vivindo no piso teñen nel tamén o
despacho profesional. Nos casos de igualdade haberá que botar ao inquilino máis recente.
O propietario terá que comunicar a denegación
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da prórroga un ano antE;?s de · deixar a vivenda, facéndolle saber ao inquilino o nome da persoa pra
quen precisa o piso, a causa da necesidade e as características dos restantes inquilinos, 1ndicando por
qué el o alixe. O inquilino tén que contestar no plazo
de 30 dfas se acepta· ou non a denegación da prórroga, e en caso negativo as causas da oposición.
Se o inquilino deixa a vivenda dentro dos segui.n tes
seis meses o propietario tén que indemnizalo con
dúas anualidades de renta e con unha se o deixa no
plazo dun ano. Cando nun plazo de tres meses de
deixar a vivenda o inquilino soupera que non foi
ocupada pola persona pra quen se reclamou, ou se
éste deixa a vivenda nos tres anos seguintes, pode
recuperala coas antiguas condicións e non poderán
volverlle a pedir a vivenda dentro dos tres anos se·
guintes.
Procede tamén a denegación da 'prórro.ga cando o propietario proiecta o derribo da casa
edificar outra que teña polo menos 1/3 m.á is de v'ivend.as ca a antigua. O propietarjo comprom~teráse por
escrito, diante dá Gobernador Civil, a realizar as
obras no plazo que e$te sinale. Comunicaráo. aos inquilinos cun ano' de antelación, acompañando a autorización do Gobernador. O inquilino pode escoller
entre volver ao edificio unha vez reconstruído ocupando unha vivenda de características parellas á
que tiña, ou ben marchar r~cibindo unha indemnización de seis anualidades de renta .
Por · outra banda pode denegarse a prórroga
cando a vivenda alquilada esteña desocupada máis
.de seis meses ao ano, salvo que esistan causas xustificadas; é importante sinalar que legalmente considérase xusta causa a emigración ao estranxeiro
dun traballador durante a vixencia do seu contrato
_de traballo e un ano máis, sempre que notifique tales circunstancias ao propietario, seña directamente·
ou atraveso dun escrito ao Instituto Nacional de
Emigración.
As outras dúas causas de denegación refírese á
falta de necesidade do inquilino: por unha banda
procede a denegación cando o inquilino ocupe dúas
ou varias vivendas na mesma vila sin precisalas; por
outra banda, cando nos sei.s meses dentro da presentación de demanda de denegación de prórroga,
o inquilino tivera a súa disposición · unha vivenda
· (por exemplo piso dà súa propiedade).

pra

da terra asoballada
¿A QUEN SIRVEN
OS AXUNTAMENTOS?
No axuntamento de Bóveda
coma en toda Galicia, os labregos
estabamos traballando por organizamos e defender os nosos intereses. E éste un labor no que temos que loitar dia a dia ainda que
algúns non nos poñan máis ca
atrancos, empeñados en manternos na ignorancla e medrar á nosa
conta vendéndonos coma favores
o que teñen que facer por xusticia
e obrigados polo cargo que desempeñan.
O que aconteceu no pasado
mes de marzal é un exemplo: o
dia 22 CC.LL. tiña convocada unha xunta pra as a da tarde que
non puido escomenzar deica as 9
por falla de local; tarde e arrastre
conquerimos, coma se fose un favor, unha chave da alcaldesa. Esto
repetiuse cando o dia 29, pra outra xuntanza, fixemos xestións
inútiles diante da alcaldia pra conquerir un local, e ao remate tivemos que xuntamos nún sin luz nin
asentos e pasando frio.
As razóns que nos dan pra negamos sitios onde nos peidamos
xuntar son' que éstes foron cedidos a Educaci6n y Clencia e non

se poden usar sin o seu permiso. A RUA:
Pero claro, o axuntamento non se DISCRIMINACION
preocupou · de se .estes edificios
CONTRA A 1..N.G.
servian pra amontoar os nenos; e
O apartado 1 da Disposición
nin ei nin a Hermandad procuran . .
dispoñer de locales onde xuntar- .t'ransitoria do Real 'Decreto
nos os veciños.
3149/77 sabor das eleccións pra
representantes dos traballadores
Nós preguntámonos se_ o no seo dás Empresas, en vigor, di
Axuntamento está ao servicio dos testualmente:
·
veciños ou do Ministerio de Edu· Hasta tanto la ley a. qué se recación e Ciencia. Teremos que fiere · ê/ artlculo· tercero disponga
lembramos. desta cando nos ·de forma definitiva las fµncioryes v
veñan pedir o voto e ceibar ca- ·g'áraf?tlas de los. ilelegados"de pertro cadelas pra algunhas obriñas.. sonal y de los miembros del comi- (deica agora os veciños tiñan que té de empresa; éstos gozarán de
amañar as pistas sin axuda do las reconocidas· a los enlaces y juaxuntamento). agora que empe- rados.
zan a cheirar as eleccións municiDa dito testo dedúcese que só
pales, pois as contribucións cq- aos Comités de Empresa se lles
bráronas e a Cuota Empresarial reconoce funcións e garantias
tentaron cobrala, e eses cartos iguales ás dos antigos Xurados,
nalgures han de estar.
sendo por tanto .eles quen, dacordo
coa lei, deberán negociar coas
Está claro que os que controlaron deica agora as Hermandades empresas as aplicacitms dos Conde Labradores e máis o Axunta- venios.
Agora ben; eiqu!, na empresa
mento non nos ven con bons ollos
lberduero,
S. A., as Centrales Sincada vez que os labregos organizados nos achegamos por aH uni- dicales máis fortes e representados no noso sindicato (CC.LL.) pra das (CC.00., ELA-STV e UGT), en
contubernio coa Empresa, saca- ·
falar dos nosos problemas.
ran da manga unhas leis especiais
pra eles e decidiron esclufr da negociación ao Comité de A Rúa.
Esta non é de estrañar que asf foXESUS RODRIGUEZ se, posto que nln ELA-SlV, põr
Teil6n, B6veda suposto, nin a U.G.T., están nel

representados, e CC.00. somente t6n un membro, o que a deixa en inferioridade no devandito Comit6.

dindo dos Comités, deberían terlle ·
dado accesó a todas as Centrales
-SOG-1-NG, C.N.T:, C.S.U .T.,
etc.-__ con representación ria EmPor se non abondase con dei- presa, nun amplio conser:iso, aínx,ar ao .marxe .. ao G~mité de A Rúa . da por moi càtivas que fosen as
. -coa complicidade da propia súas representacións:. Esta pouco
Empres~- _
as Comisiones Obre-· dano lles iba supoñer pola conras, nun c·o111unigado posto no ta- - tra, sería .o df:lmoêrático. De non
boleiro de anuncias, pídenlle .ao facelo . así; terían que respetar a
Comit_é, ,é· de.~ir,· aos co'mpoñentés Lei efi yigor pra que fosen os Cod9 mesmo,, qu~.,presen~en · a dimi-, mités '.·de :· E;mpresa quen levaran
sión pola súa- inoperancia, cando adjante·..a negocia~iÇn.
no mesmo o , membro desa Cen- ·, - O Sindicato Obreiro Galego.
tra.1t~~ .demo.créti,ca' (.?) non. o tén (:S.O.G.);- .-atraveso .dos membros
a~ai·x~ fi;~ante~, quere den.unciar
feito.
CC.00., que . fracasou -1~: o fe.ito e advertirlle$ a todos os
vada do seu afán de protago- compañeiros que abran ben QS
. nismo- nas elecci6ns tid_as ei- oll9s e que se· dean conta de que
. quf en A Rúa, non quer• aban- os nosos intereses coma traballadoar ese. protagonismo e, claro dores 1D en Galicia poden ser
está, desexarfa ser ela o propio moi. distintos aos dun traballador
10 Euzkadi, ou 10 Madrid, e que
Comité.
¿Qué quere. CC.00.? ¿Que soménte unha Central Sindiéal
os traballadores galegos de ID, auténticamente galega loitará de
A Rúa (e eiquf teften cabida o verdade polos nosos dereitos, que
resto dos traballadores dos cen· non sempre son os económicos.
tros de traballo de Lugo e Ou- Todo o demai·s, CC.00. incluídas,
rense) sexamos gobernados la- non deixa de ser simple colonialis-

e,

boralmente pola 1úa minorfa · mo.
estranxeira?
' .·
Se as Centrales máis poderosas no seo da Empresa .-CC.00.,
ELA-SlV e UGT - pretendfa·n. ser .
elas as que levasén adiante a· ne- ··
gociación do Convenio prescin-

MANUEL LOSADA °LOPEZ
.:·. LUIS DAPENA MENDEZ
VICENTE ARIA$ FIDALGO
XÓSE LÔPEZ HORTAS
.· FRANCISCO DELGADO
RODRIGUEI
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A ARTE E OS XEITOS
OS LABERINTOS
DE .MOGOR
Despois de milleiros de anos

6 escampado, afnda lles podemos botar unha ollada ós laberintos de Mogor, qúe a pesares
tamén dos milleiros de amenazas de destrucclón, sobreviven
no tempo. Fai ·xa mais de dez
anos o grande laberinto de Mogor na Eira dos mouros quedou
sepultado baixo a cimentación
dunha casa. N_
inguén se laiou da
perda; botáronno de menos, _eso
sL algúns veciños que -xa dende
nenos xogaban ·na eira e respetaban aqueles laberintos que os
abós decían · foran estribillados ·
polos mouros ... Sempre os antigos, fenícios, romanos, mouros,
fauciosos, franceses ou roxos
serán, asegún o folklore, os artrfices da meirande parte dos
moimentos cia nosa antiguedade.
Sinxelamente, deste xeito enfréntase a antiguedade pagana
ou xentil ao senso actual cristiano.
Sobrino Buhigas, nese .seu li-

FELIPE SENEN
bro que pretendeu facer universal polo feito de escribilo en latf n, hai corenta anos suliñaba
nese Corpus Petrogliforum G'a1/aeciae 195 estacións de grabados rupestres das que hoxe
non quedan a salvo nin a -mitade. De seguir asf os máis xenurnos ideogramas da nos Prehistoria perderfanse. 6 cabo duns
anos ... e nós seriamos os despreocupados responsables. En
Mogor os perigos de destrucción .prós laberintos son moitos.
Por se fora pouco, neste mesmo
lugar de Marfn espón as súas artes na pedra Pepiño Meijón,
quen dende hai niáis de corenta
anos, na compaña dun cicel e
dun martelo, adicas.e a esculpir
nas. penedas toda unha xeira de
solas, escudos, vieiras, círculos,
cruces de Santiago, bandeiras,
xugos e frechas ... O mesmo arqueólogo xa lle vai costando o
distinguir entre º!5 prehistóricos
grabados e os que argalla Pe. Piño Meijón. o·ende a Praia de
Mogor deica o curuto do Castro
de Subidá amostra o Pepiño a

súa esquizofrénica . obra. Na
acrópolis do Castro está a apo. loxfa deste home: unha Sagrada
Familia. O Castro de Subidá sofre a obra de Ppeiño e os trafegos que os esgarabeHadores e
buscad()res de tesouros de Operación Rescate fan sábados, domingos e demais vacacións. O
importante patrimonio prehistórico de Marfn está asf en mans
de espontáneos que se deixan
realizar e desfogar sabor dos
111oimentos do pasado. E Pepiño
Meijón sigue a grabar nas laxes,
enriba dos mesmos petroglifos
prehistóricos, coa mesma teima
ca o Franco del Carro co seu ro-

tulador polas paredes do Ensanche Compostelán.
No Castro do Tegra, na Guarda, aparecen grabados rupestres moi sem.ellantes aos laberintos de Mogor. Veleiquí a millor proba pra darlle unha orixe
prehistórica, cecais datados no
. Bronce, un milleiro de anos denantes da nosa era. Pois no Tegra, sabor dalgúns petroglifos
deste tipo, erguéronse na etapa
castrexa do Ferro casoupas circulares. -O laberinto seguiríase a
facer en épocas posteriores:
mesmamente na Conimbriga
portuguesa aparece representado nun mosaico, e tamén nas
costas do Báltico, do Atlántico,
e hastra na Illa de Creta no Mediterráneo. Posiblemente os laberintos serran trazades polos
buscadores de estaño, cobre ou
ouro, aquiles traficantes do metal que percorrfan as nosas costas.
Do significado e función do
laberinto pouco se sabe, non
faltando, eso sf algunhas teorfas
que pretenden darlle un carácter·
máxico (todo na prehistoria se-

andando at.eiTa

M. HORTAS VILANOVA

ta o Masid e que nos sona a catalán. Chócanos e intríganos este nome estrano e_esótico chanEntre os sucesos máis importado no medio e medio da máis
tantes, fermosos e significativos
enxebre toponímia galega.
da Histeria de Galicia están .as
O Castelo ~e Ferreira de
Guerras Irmandiñas que, .como
Pantón -:-servidor prefira cha- é sabido, ocurrion no século XV.
marl~e .a$f e que rrie perdoen os
Os irmandiños, é - decir, as
que _pensen o contrario- está
forzas populares galegas, tivesituado entre prados, terras laron por .capitás a tres. fidalgos:
brantf as e fragas de abelaira~; ó
Di ego . de Lemos, Señor de Sopé do regato de Ferreira. A esbe.r; Pedra Osorio, fillo do Conde
tampa da edificación é soberbia.
de Trastamara, e Alfonso de
Está rodeada por un fermoso
Lanzós, Señor de louriñá. Dos
xardín, sombreado e romántico,
tres · O · máis valente e consecheo dun engado singular e miscuente foi Alfonso de lanzós. . terioso. Un xardrn de grandes álDiego de Lemos morreu de morbores, buxos e mirteiras, en es. te natural. O seu sartego contado case natural, que é o bó.
sérvase, àínda que fanado, na
Según noticias que chegaron
deliciosa eirexiña románica do . deica nós o que comenzou a reconvento de frekas bernardas
construcción do castelo foi don
de Ferreira de Pantón.
. Jo~quín Arias Sanjurjo, curioso
·e Intelixente· persoaxe, que exerO castelo de Diego de Leceu unha tempada a abogacía
mos, de forma semicircular, coma unha mámoa ou unha citaen Monf6rte de Lemos, e que vivi u máis tarde en Compostela
nia; está 6 pé de Ferreira . de
onde foi amigo de Valle-lnclán e
Pantón. Esisten fotografías de
autor de multitude de opúsculos
comenzo de século que o mos-fermosísima, espresiva e sigtran en case total ruína. E cononificativa palabra- verdadeiracido co nome de Castelo de Femente deliciosos, pintorescos e
rreira ou Castelo de Masid. Nós
disparatados. Lembramos ún
non temos sabencia dabondo
dos o¡júsculos de don Joaqurn
pra espricar ese «de» co que rema-

O SARTEGO DI
DIEGO DE LEMOS

no que arremetra contra o erudi. pasar, o seu oportunismo potrtito coruñés D. Angel del Castillo,
co, pois sendo un dos cabeclllas
contra a Real Aca_demia Galledos vencidos pasou 6 bando dos
ga, á qu_
e lle chamaba -e coivencedores coma se tal cousa,
.. damos que con . razón, pois aín. retirándose e vivlr no seu caste. da se lle pode seguir chamando
lo, no que morreu na c~ma e de
asf con toda propiedade -Aca- morte natural, suceso non adoi. demia. de La Coruña e que decfa
tado entre os alporizados señoque Filgueire Velverde, entón un
res e fidalgos da baixa Eciade
rap·az. moi noviño- e que o emi- · . Media galega que morrran con
_go O. Xosé Disimule- era moi lnfrecuencla de morte matada,
. telixente porque descubrira que na
diremos que nos chama a atenPonte de Pontevedra tén 1doce arción poderosamente o seu sarcos 1 Don Joaqufn, no _ seu
tego da eirexa monacal das beropúsculo, o dos doce arcos
nardas·. Hai un rudo e forte
poñía entre ademiracións como
constraste entre as figuras do
o fai servid<;>r neste intre. A reábsida da eirexa, que represenconstrucción do Castelo de Fetan cás, lobos e bóis, e o sartego
rreira continuouna o hai pouco
de Diego de Lemos, situado á
finado Marqués de Casa Par. dereita do presbiterio, dun gótidiñas, O. Jacobo Arias, que, pró
co forte e pesado, afnda que non
noso gusto, non acertou como é
falto de gracia, co seu anxo, a
debido.
súa almofada á cabeceira, o can
-símbolo da fidelidade- ós
Non sei qué relacións podfan
pés e unha dona· cun libro aberter don Joaqufn Arias Sanjurjo e
to. O tempo e a incuria fixo que
don Jacobo Arias con don Diego
a estatua xacente, armada cun
de Lemos, nin cántes voltas tivo
pesado espadón que mete meque dar a vida pra que o castelo
do,
mesmo que a armadura
de don Diego pasara a ser de
feudal, lle.falte un bó anaco. Se
don Joaquío e logo de don Jaeste servidor fora un mal pensacobo.
do coidarfa que os oportunistas
Voltando a Diego de Lemos e
de hoxe, se tiveran fe nas relipasando por alto, que é moito
quias, foron os que levaron ese

o

oidióma
DA «CIENCIA» E
OUTRAS COUSAS ...
Un suscrltor de Bueu, Manual Ríos Pérez, escribe a esta
sección facendo unha consulta
que pasamos a comentar. O comunicante . di asf:
A verba CIENCIA en escritos
en galego úsana algunhas persoas de talla. Se nós decimos:
ambente, vento, ceo, cempés,
sinto, etc., suprimindo o diptongo castelán, ¿por qué non se
usa esa norma pra todos aqueles vocablos en que aparece o
IE? ¿Hai algunha norma que o
xustifique? Alá polo 1907 decla
o carpinteiro da nosa casa que o
seu traballo «tiña a súa cencia».
A custión incide no trata-

malla máxico... é a· millor solución cando non se sabe máis).
Cecais teña o mesmo senso que
l.le dan, ainda hoxe, algunhas tribus americanas, broslando nos
seus tecidos os laberintos, coa
finalidade de que os maios espritos se perdan nesta ribiricada
arañeira. Outros vencéllano á
idea principio e fin, ou día e noite, ou sol e lúa, ou vida e morte.
O que sf é que en moitos dos
casos aparecen representados
coa figura do Cervo e nun entorno de fontes e manantiales, algo
que poidera ter que ver coa fecundidade, o amor. O cristianismo representa o cervo nas súas
iconograffas no senso do amor e
das «fontes da auga viva». Tamén nas cantigas de amigo do
románico aparece o cervo, as
fontes e a namorada. De todos
os xeitos o auténtico significado
e función dos laberintos perdéronse polos moitos reboces da
histeria. Pro nalgún libro de sicoloxfa quedou o laberinto coma
dibuxo animista dun esquizofrénico ... En cada época dise o que
lle peta ó sabio de moda.

anaco que lle falta é estatua xacente do seu ilustre antecesor.
Xa sei q1,.1e os oportunistas
teñen cousas méis importantes
nas que pensar, por exemplo:
averiguar de qué banda vai asoprar o vento .
O contemprar atentamente o
sartego de Olego de Lemos, ún
non resiste a tentación de compara lo co de Fernén Pérez de
Andrade o 86, na elrexa de San
Francisco de Betanzos, o máis
fermoso moimento funerarlo do
país galego. As finas, vivas, delicadas esceas de caza do sartego
de Andrade contrastan coa rudeza sobria do sartego de Diego
de Lemos. Os porcos teixos do
sartego do señor de Andrade
constrastan co can do sarte·go
do Señor de Saber. E xa metidos en disquisiciós, teimando
nos dous persoaxes, non quero ·
escribir as conclusiós que tirei.
Só lembrar aquel dibuxo de Castelao que vén na páxina 45 do
tomo 11 de Cousas da Vida e
que representa un can todo afrixido sobor da sepultura do seu
amo. Un sapo que está ó pe comenta:
- ¡Aínda hai cans! ¡Ainda hai
cans!

MARIA PILAR GARCIA NEGRO
mento dos cultismos, que tén
orixinado máis dunha solución
· falsa e mesmo antigalega. Pra
escomenzar, cómpre aclararmos
. dúas cousas: 1.ª) o galego é unha língua romance conservadora, é decir, que se alonxou menos do latín ca outras línguas;
2 .ª) non todo o vocabulario que
posee un idioma tén a mesma
data de entrada nin o mesmo
carácter: hai palabras que estiveron decote presentes na vida
da língua e que teñen nesta un
uso xeral e común (son as verbas patrimoniais); hal outras, en
troques, que se Introduciron serodiameote e que son ouxeto
dun ' uso moito máis limitado,
porque se retiren a actividades
niáis especializadas (arte, técni-

cas, ciencias ... ). VENTO, CEO
(que cita o noso comunicante) e
outras coma TERRA, SETE,
MEL, TEMPO ... pertecen 6 primeirq grupo. CIENCIA, AMBIENTE, CONSCIENTE (por escollermos algúns dos cultismos
que teñen o diptongo IE) corresponden 6 segundo grupo de palabras.
A norma (pola que pregunta
O. Manual Rfos) que xustifique a
presencia deste IE é, nln máis
nin menos~ a súa esistencla previa -no vocablo latino do que se
formaron, na partida de nacemento da palabra; este IE, xa
que logo, de verbas como as citadas antes (CIENCIA... ) non é
castelán senón latino. Suprimi~º lndiscriminadamente (e

delo son mostra embente, conscente, espedente e outras) equivalerra a facermos táboa rasa
dos puntos que cltabamos 6
f.Jrincipio e a considerar o lésico
dun Idioma a rentes da· mesma
medida, cando non é asf.
No que toca é frase dita polo
carpinteiro, TIÑA A SUA CENCIA, cómpre, nefeuto, dar conta
dunha evolución popular da palabra co sentido de maña, habelencia, que é o que lle daba o
seu autor; é o mesmo sentido
de, por exemplo, eso non che
ten cencla ningunha. Unha evolución semellante a esta é a de
CONCENCIA, empregada como
sinónimo de honradez, meticulosidade no traballo: podes ir
tranquila, ese home éche de

moítB concencia. Fulano non che
tén concencia nlngunha... Agás
· deste significado, débese utilizar
a palabra co dlptongo IE que x:e
tiña en latrn, é declr, na forma
CONCIÉNCIA. Véxase, daquela,
cómo este par de formas distintas (CENCIA/CIENCIA, CO~
CENCIA/CONCIENCIA) permite
unha especiallzación semántica;
dunha banda, o uso popular do
término (sen o diptongo IE, que
é estraño á evolución fonética
xeral do galego); doutra, o uso
culto ou científico. fiel ó étimo
latino. Advfrtase tamén que esta
bifurcación só se dá en moi poucas palabras, precisamente porque foron escasos os cultlsmos
que adaptou o galego. Doutros
deles falaremos noutra ocasión.
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LIBROS
«LA IGLESIA
EN LA GALICIA
CONTEMPORANEA» (1)
«La lgles/a en la Gal/ela contemporánea. Análisls histórico y
teo/ógico del perfodo 1931-36»
é un libro da autoria de Francisco Carballo, conocido historlador galego, e de Alfonso Magariños. Trátase dun interesante
traballo que clarifica a postura
da Igrexa en Galicla no periodo
da 11 República espariola principalmente. O libro é moi útil, >ea
que enche un gran oco nos eidos da nosa historiografia, pois
non habia ningún tratado encoi
deste tema, ademais de ser de
moi doada e incluso amena lectura.
O libro comenza por situar o
problema que atende dentro do
panorama xeral da nosa Historia
pra logo afondar, con gran acoplo de datos e de estadísticas,
na actuación da Igrexa en Gallcia na 11 República e non tratando xa para nada a Guerra Civil.
Este estudo deixa moi ciariños dous feitos. O primeiro é o
carácter conservador, reaccionarlo e alienante da Igrexa en
Gallcia, eco trlsteiro e mimético
da Igrexa espariola da época, a
remolque nos combates de tipo
soclal, Intentando fronalos, e
in vlt blemente do bando das
clnsos pod rosas e opresoras. O
1 r anacos da pastorales dos
bl po n G llcla dnqu 1 s nos,
inx ri os no libro, dO noxo e
til tur . A x r rqul on G llcl
m¡ r f 1 11
o p r . Os arcobl
bispo
parte da cudo ol ro catedrallclo er
x nte qu non nacera no país e
qu
e sto er o máis grave nunc se ga leguizou, nln comprondeu, e nln slquera o intentou, os nosos problemas específicos, rexendo as nosas dióceses
como podian rexer a de Tarazona, Plasencla ou Burgo de Osma
por"lo por caso. Se houbo algún
arcebispo ~Lago- ou algún bispo - Cervifto e Cervii'lo-, por
exem plo, nados en Galicia, estaban fortemente castelanizados.
Lago Gonzélez mesmo, pesla ·a
súa sona g~eguista e ao pouco
tempo que rexlu a arcidiócesis
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galega, pouco fixo por galeguizar a Igrexa en Galicia. O segundo feito é que, polos anos da 11
República, un grupifio de cregos
e de seglares intentaron galeguizar a Igrexa e poñerse á. altura que esixían os tempos e agrúpanse arredor da revista Lagos.
Este grupo era mol pequeno e
moi preparado, pro a xerarquía
non o tivo en conta e a súa incidencia foi mf nima. De todos os
xeitos a súa testimuria ahr está
coma unha acusación.

saudo-progresistas que se escriban, é un xeito moi sotil de perpetuar a nosa colonización e
opresión cultural.

«La /g/es/a en la Gallcia contemporánea>> é un libro moi ben

AMANCIO PRADA:
«OGALLA O BIERZO
FORA TERRA
DE NINGUEN» - .

artellado, a súa esposición e
metodoloxia é moi clara e a bibliografia moi completa e útil."
Mágoa dalgúns erros que se podian evita r se se correxiran as
probas con algo de máis coidado. O volume consta de 599 páxinas e está dividido en seis capitulas dos que a enumeración
daria unha sumaria idea do contido.

O que non se comprende é
quo libros coma o presente -e
outros méis que andan por
ah r- que so n bastante clarificadores da nosa realidade colonial, estei'lan escritos en espariol. Por unha banda fan unha
defensa dos nosos dereitos nacionales e desmitifioan · unha
historia uniformi.sta e centralista. e por outra banda están escritos m¡nha fala QUE! está perpetuando o noso. asoballamento
.e cç¡lonización cultural. Entre os
dereitos que temos os galegos
está o de que se .escriba a nosa
historia no noso propio idioma.
O non facelo, por moitos -libros
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MANUEL MARIA
( 1)

la lglesia en la Gallcia contemporánea. Análisis histórico del período 1931 -36 11 República. Por Francisco Carballo - Alfonso Magariños.
Akal Editor. Madrid 1978.

MUSICA
Amancio Prada, a cabalo entre dúas culturas, pasou unha
vez máis polo Bierzo e presentou no seu recital de Vilafranca
-a capital histórica do Bierzo- un novo traballo sobor do
cancionero
galaico-portugués
(séculos XI, Xll e Xlll) que ser!J
ouxeto do seu próx_lmo disco.
Fuxindo coma sempre das entrevistas, Amancio recibiu nembargantes a A NOSA TERRA na
·
súa casa de Dehesas.

10

cir, vai alternando. ¿En qu•
idioma 1erá o pr61imo disco?.
En galego, case o teño seguEstou traballando no cancionero galaico-portugués e máis
noutras moitas cousas, pro o
disco será en galego.

problemas surxen á hora de comunicar o que creas, pro o teu
labor de crear pódelo facer por
en·riba de todo. Tamén agora,
aínda que as siga habendo, hai
menos dificultades pra comunicar.

Ti cantai en galego e m6i1
en castelón. ¿Slnte1te mói1
cómodo nun Idioma ou no outro?

Es un cantor de poetas: CelEmilio Ferreir~, RosaUa, l6-

E da canción protesta, ¿qu6
opinas?

pe:z Alvarez, Agu1tfn Garela
Calvo, San Juàn. .. ¿non pensache nunca cantar poemas
teus?

Eu sfntome igual de cómodo
nos dous. E unha coúsa que
teño xa asumida dende pequeno. O Bierzo é unha zona bilingi.ie, unha terra de paso que polo mesmo tén características
rnoi contrastadas. O Bierzo é bilingi.ie e eu son tamén bilingue.

Non están recollidos en discos, pero teño poemas meus.
Cántoos cando me parece, están ahí, pro no.n teñen unha importancia cuantitativa. De calquera xeito en «Vida e morte»
hai aigún meu, coma «Labregos», que é unha canción adicada aos labregos do Bierzo.

Ouéresme facer falar mal dos
f!1eus comparieiros, e non podo
facelo. E certo que algunha xente xogou a baza de estar prohibido pra gañar moitos cartos,
p_ro o traballo do artista despois
de feito queda ahf pra que cada;·
quén saque as súas conclusión~.
E do traballo do artista do que
se teñen que_ deducir cousas,
non das súas actifudes polfticas:
A . min nor:i me gusta falar do
meu traballo terminado, queda
ahf" e c~d~ ún que vexa o que lle
di o que eu fixen, o. meu trabalfQ
é o que se tén que analizar. Pero
terminado - o traballo eu non
teño n~da que ver con Amancio
Prada. ,_

Amando Prada v6n ser coma un slmbolo do Blerzo: un
disco en galego, outro en castelón. E decir, que t'n d6a1
caras. Coldo que algunha vez
dixeche• que o B~erzo d•bete
esquencer do que ' _pra. se
convertlr en terra de paso, te- ·
rra de ningu6n ... Ogallá fora terra de ninguén,
ogallá... Por disgracia non é terra de ninguén, aepende de autoridades._Pro sempre dixen que
hai que perguntar ao pobo ónd~
quere i~.
.

ro.

. De todos ot poe.t qs que can•
tas ¿identiffca•t• mái1 con algún ca cos outros?

Identificar é unha verba que ·
non me gusta ... O feito de que
!le adique a Rosalfa 1,m disco enteiro qu_e re ·decir que estou . daVolta a .surxir un Amancio
Prada. distante, lonxano, ambícordd ·coa súa visión de Galicia,
guo, que -se resite tJs entrevistas.
que .teño unha grande afin~dad.e ·
co esprito rosaliano. Por outra
parque «o cantant8 xa o -di todo "
co seu. trabal/oJ>. E un Amancio
banda, o que faga . outro disco
sobor de San Juan de la .Cruz sif'.rada que se confesa cansado .
de ter que ser Amancio Prada
nala a miña afinidade coa forma
de entender, ou máis ben de
semprn, que fqxe de si mesmo,
sentir, a . erótfoa e ··o amor. ·
que no fo.ndo diflélse que se bÚs-

Falemot de ~ncl6ni. -Trai
-unha ca- . ¿TI q~ · penlcU ·dó co11fllto ca ~non· se atop{J: Tamén misto,
ra en.¡alego e _outra ~ caJte10~ da libert~• ·de ,. npi'e- - n.o>buscaise· e non· Bt'Opé!rSf!,: ~ ."
16n- veu losalfa e . . «Cáti~? .
A'!!ancio P...rada_ o. stinbolo dun
ravel de ·caravelff»; lõge .
EÚ coid~. que. ag~.ra hal máis. tempo e dun /!als.
«San Juan de la_Cru~». i delibertad_e P.ra crear ca antes·. Os
RICARDO -L. TEMEI

de «Vida ê mort•»

axenda
cine-club ANUE de Santiago (Rep.
Salvador, 25) o martes, 18, ás
21,15.

ARTE
Joan Mlr6: Litografias. Na Galeria
de Santlago (Al9alla de
Abaixo. 39-1. 0 , de 7 a 10).
Peyrot: Na Galeria GIANNINI da
Coruña hastra o 1 5 (de 11 ,30 a
1 ,30 e de 5 a 9.30).
Ant6n Sobrai: Acuarelas e óleos.
Do 6 ao 21 de abril na escola de
Artes e Oficias Mestre Mateo en
S ntiago (Virxe da Cera, 32).
Fernado Bellas e J. Remuft6n: fotografia. Hastra o 15 no PUB MATISSE de Santiago (de 7 a 1,30
da noite en Entremuros, 13).

CINE
El navegante de Suster Keaton
( 1924). Dentro do ciclo en super 8
mm. adicado ao cine clásico americano, alemán e ruso organizado
polo ATENEO da CORUÑA no seu
local (San Andrés, 143. 1. 0 ) o
mércoles. 19 ás 20,30.
Chapu:ra, uno, corto de Luis Eduardo Aute o dia 18 ás 21 horas no
cine-club ANUE de Santiago.
El De e nto de J. Chavarri. No

O movemento obreiro de onte e
de hoxe en Espafta (cursiño) por
Victor Manual Arbeloa Muru. Organizado pola Escola de Formación Social de Vigo no auditoria
da Caixa de Aforros dende o 17 ao
21 de abril ás 8 da tarde.
Paradela: Asemblea do Sindicato
Labrego Galego (CC.LL.) o sábado,
dia 1 5 no campo da feira.
Somos: Asemblea do S.L.G. (Comisións Labregas) o luns, 17 na Ponte de Lóuzar.
Sarrla: mitin do Sindicato Labrego
Galego (Comisións Labregas), o
dia 20 no campo da feira.
.i
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Galicia no crecemento desigual do
Estado &paftol, de Xullo G. Sequeiros Tizón. Ed. Follas Novas.

Dúas novelas galegas. Segundo
Pereira1 de Pura Vázquez, de Au·
ga SOlt

P~BLICACIONS

Moendo. Boletfn do Comité pra Galicia (Radijsstraat 39. Groninge11.

ACTOS

TO~OUES

, de Oora Vá

u z.

..

HOLANDA). Contén 18 páxinas
que tratan, aparte dos fins do Comité, de comentarias e artigos sobor da situación económica, polltica e cultural en Galicia.

CONCURSOS

.

l .° Concur~ fotogr6flco FonmU\6.

O concurso consta de dous apartados. Concurso M ENSUAL: de
1.ª (prof.) e de 2.• (noveles) categorias, baixo tema 11ore con tamaños de 1.200 cm 2 (1.ª) e 432
cm 2 (2 .ª) . Unha obra por autor,
ldentiflcándose éste con lema e
plica. As entregas reallzaránse dacordo coas seguintes datas: 1.•
20-30 marzal, 2. 1 20-30 abril, 3.ª
20-30 maio e 4.• 20-30 xunio.
Entregaránse na rúa Progreso 235.0 de Lugo montadas sabor de
cartón do mesmo tamaño. Premias: 1.• Cat .. 1.0 , 2° e 3.0 trofeos;
2.• Cat., 1. 0 , 2. 0 e 3. 0 trofeos.
Concurso ANUAL: setán preserita~

dos ao xurado do concurso todas
as fotografias que foran seleccionadas ao longo do ano no Concurso rnensual. Premias: 1. 0 , 8.000
pts. e Trofeo, e hastra catro trofeos máis (1.ª Cat.); 1. 0 , 5.000 pts.
e Trofeo e catro · trofeos máis (2. ª
Cat.).

. FEIRAS F. MHCAoos·

Vernes, 14: Boimorto, Pontedeume
e Muros na CORUÑA; a capital en
LUGO; Xinzo de Limia en OURENSE; e Bandeira, Caldas de Reis e
Ponteareas en PONTEVEDRA.
S6~do, 15: Melid~. As Pontes e
Bafñas na CORUÑA; Sarria, Monterroso, Nadela e Gontán en LUGO; Allariz. O Barco e Póboa de
Trives en OURENSE; e Foxo e Rodeira en PONTEVEDRA.
Domingo, 16: Betanzos, Baña, Fe.rrol, Negreira. Noia e Ordes na
CORUÑA; Cervo, Monforte, Viveiro, a do Monte, Melra e Baleira en
LUGO; Carballiño e Beariz en OURENSE; e A Estrada e Porrfño en
PONTEVEDRA.
Luns, 17: Aranga, Fene, A Barqueira, Santa Camba e Bí3mblbre, na
CORUÑA; Quiroga en LUGO; Xln.-

zo de Limia e a capital en OURENSE; e Catoira, VIia de Cruces e Tui
en PONTEVEDRA
Martes, 18: Pontedeume, Carnota,
San Saturn.ino, Rianxo e Bembibre
na CORUÑA; Baralla, Catá, Villalba e a capital en LUGO; Castro
Caldelas e Cualedro en OURENSE; e Lalín e Moscoso en PONTE. VEDRA.

M•rcoles, 19: Ponte Ulla, Somozas,
Vilamaior e Coristanco na CORUÑA; Becerreá, Palas de Rei,
Valadouro, Guitiriz, Castro e Ribadeo en LUGO; Beariz e A Metquita en OURENSE; e Moaña en
PONTEVEDRA.
Xoves, 20: Ortigueira, Vai, Pino e
Padrón na CORUÑA; Sarria, Taboada e Mondoñedq en LUGO;
Maceda en OURENSE; e Ponte
Caldelas e A Cañiza en PONTEVEDRA.

Pregamos 6s A1oclacl6ns cultu·
rala, a1oclacl6n1 de veclftos, drcu·
los cultural•, etc. no1 comuniquen
a programaci6n de actos culturol1
e de todo tipo con· quince dfas de
antelaci6n, co ouxeto de ~•r
· dw c_um_prJd" inJormacl6n. Moitas
graclas . .
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CRUCl·GRAMA
DARIO XOHAN CABANA

1
2
3 . -.....
4 .........,_,.___,¡
5 ........_ . . _......__,¡
6
1
-+..::~

8
~

Cl\LQVEIPA ESQUEN-

ciu A$1~A O

HORIZONTAIS

SEV Bflt:I

T'ROCWNO fUA CIB~

./

1.-Clnture, especialmente a des mulleres. Anaco de
madeira. 2.-Cria das aves. Recei. 3.-Breves, crueles.
Parte córnea do dedo. 4.-Naquel tugar. Animalla que
rouba gatiñas. Satélite de terra. 6.-hqueno roedor. Bolsa grande. Realice. 6:-0e p0uca. edede. Lazo apretado.
Fastldi"o, amolamento. 7.-Gana de durmir. 8.-Consonente repetida. Vocal repetida.

VERTICAIS
1.-Termlnación verbal. 2.-Certa confltura.
3.-Seos, tetas. 4.-Marcnar cara eiquf. ¿Oué pón a galiña? 6.-.LJgar, suxetar. Terminación de aumentatlvo.
6. -Posesivo. Artfculo. 7. -Alimento. 8. - Sin nada dentro. 9.-0eixo no chan unha carga. asoo, terra mWda.
10.-Rfo Italiano. Nota musical. 11.-Ao rovés, descifrou. Contrato foral. 12. - lsolado, afastado. 13. - Uquido. 14.-Vocal repetida.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 11
HORIZONTAIS: 1.-P. MEIGALLOS. F. 2. - EN. GARDiAN. CU. 3.-NOXOSO. BRADOS. 4. - AVEA. LOR.
NETO. 6.-EI. TOCOS. MO. 6. - INTAE. O. ANOVO.
7.-ATORAR. ABASIP. 8. - fA. SOGRA. AI. 9. - A. LAI.

o.

CARTAS

ANUNCIOS DE BALDE
Rapaz de 24 anos, casado e
cunha filla, estudente de 3.• de
Aparelladores, busca traballo.
Preferlble xornada oontmua ou
por horas. Como dellneente de
construooión, axudante.topógn¡fo ... OlJ ~quere outra COllS8. Tf.

no. 221698. E. C. M., Pfo Xll,
1, 1.• 0. A Coruft·a.

Véndese Seat 1430. Perfeuto estado de ohapa. Motor recentemente rectfficedo. Chamar

ao Tif. 226655 de Vigo.
Ando facendo un traballo encol das inscripcións nos WC. Se
queres colaborar méndame cantas máis mlllor ao seguinte enderezo: Alfonso Eyr6, Central
de T~fonos. Academia de lnfanteria. Toledo.

Cambeo dibuxo orixinal meu

por calquer& destes libros: «Segredo do humor», C<Bello Pii\elro

v su época» e «Colmeiro» (Gala-

><ipl. Xaqufn Marfn. Perlfo,

ne, A Corufta.

Ie-

Teño 18 anos e quero traballar
nun bar nos flns de semana, ben
en Santiago ou na Coruña. Cha-

mar a Alfon• Caamafto, Cole•lo~· Sta. Cr.u1 (A Corufta). Ttf.

614254.
U M90 agasalla abs lectores
de «A NOSA TERRA» oon ·libros
· oo 30% de desconto: «A Cadea»
tcatoir~ • .O Fotógrafo» (T~

e

~I tren

v las coses» .("fovar). O

k>te por 280 peles.

Apartado

1:.062. O.aren•.
Gustarfanos lntetcambear o
noso periódico escolar coas pubHcacións doutros Cotexlos de
Galicia. Colexio Nacional de

Darho-Cangas de Morrazo.

Pontevedra.
Quero establecer contactos
con Bandas Popu~res e Coros
de toda GtMicia co ouxeto de
oonquerlf' lnfomlaclón pra reali-

zar un traballo. Escrlblr a Carrei-

ra. Apartado 180 de Santla·
go. _
Os teléfonos de Verbas Xei-

tosa•

son

202270

e

264694

da Corufta.

SOLUCIO,_. DO TABOLEIRO DO NUMERO ANTERIOR
TABOLE-IRO: «Llngoa proletarla do meu pobo, (...)eu f.éloa porque
sr. porque me gosta e quero estar cos meus, coa xente mii'le.
ICelso E. ferretro: «longa noite de pedra»).

CHAVE:
A).A Nosa Tera.- 8) Ubertade.- C) Porqulf\o.- O) Composto.- E)
Celetro.- f) Queimar.- G) Quente.- H) Folepa.- 1) Pouso.- l) Auga.M) Goma.- N) Mes.- 0) Seu.- P) )(o.- Q) E.
'

RECTIFICACION
31 de marzal de 1 978
Sra. Directora
de «A NOSA TEflRA»
Estimada señora:
Pra que· -e publique no periódico · que dirixe remésolle esta
carta · pofamor de · facer unhas
·eciarecións ao artigo «Un ·~erbi
ctd8 que -mata», flrmado por Elol
Villada Legaspi, que aparece no
número 10.
Olse no devandito artigo que:
cconcretamente en Gaf lcia temos ·6 Condesa de Fenosa na
presidencla honorifica de ALBEGALICIA». O Clnico que hei que
declr a esto é que é falso: a Condesa de Fenosa non foi nin é
presidente honorfflca de ALBEGAUCIA. En canto ao contesto
no que vén este pérrafo, presentado como exemplo galego da
lnstrumentalizàción polo capital
do pr.oblema ecotóxlco pra ter
un sítio méis de ónde tirar beneficies, remito ao autor do artigo
aos documentos e declaracións
públicas de ALBE-GAUCIA, así
coma ao artigo aparecido no número 6 de «TEIMA» co tlduo de:
«Ecoloxra e política do desenrolo», pra que por si mesmo xuzgue de qué parte se atopa
ALBE-GALICIA diante do problema dos recursos e do medio
ambiente galego.
De segundas, algo que coido
é necesario clarexar diante dos
lectores: ALBE-GALIOA é unha

A GALICA

asociación profesional de biólogos, non un orga™smo pra a
conservación da -natureza, afnda
que entre os _seus fins se atope
o de facer chegar 6 opinión pública o sentir da dita asociación
·encof dos problemas dos recursos e do medio ambiente. Como
ast é que o fixo, ao longo dos
tres ano& que kwa funcionando,
en<XM dos seguintes. temas: e
marea negra do Urqulof a, o problema das celufosas, as queimas dos montes e o repoboamento forestal (editado en outono de 1976 e que tén un sobranceiro paralelismo, tanto no
que toca 6 anállsis coma nas
~temetlvas, co artigo de Raíiión
Varela Ofaz que co tlduo «Os pinos. A degradación do noso
chan», aparece na páxina 9 do
mesmo número de «A NOSA
TERRA»L os problemas do marisqueo verbo da Industrialización das rfas, a pesquerfa demersal galega, e algúns outros.
Estas posicións de AlBE-GAUCtA están recollidas nos documentos por ela editados, e tamén o foron no seu momento
polos medios de comunicación
social, asr coma en conferencias, mesas redondas, etc., nas
que participaron membros da
dita esoclecfón·.
·Agardando a publicactón
destas aclaracións, un saúdo.

Eu son un emigrante que vive
en Madrid, e hoxe lin na Voz de
G-Bllcfa un artigo no que . poñía
que a AN-PG vai és municipais
formando na Terra sete clrcunscriclóns electorels.. O que non
pc>Ma ese xomaf é se as sete clrcunscrici6ns van ser as históricas dos sete distritos galegos
antergos ou se pola oontra, e
posto que son as munlclpala as
elecclóns das que se fala. puldemn ser as catro das catro provincias galegas e méis as terras
galegas de Ovledo, León e Zamora: tampouco non sei se unh a
agrupación polftica se pode presentar nas municipais a parte
dunha provlncia. Eu penso que
esta era unha boa oportunidade
pra se dar a col'\ecer por esas terras que oficialmente non son
galegas e ver qué degrau de
aceptación temos por aló os nacionalistas. Pra conquerfr erguer
o esprlto nacional deses galegos
hal que Ir vek>s é súa terra e falar con eles. Tef\an a bon seguro
que non se sinten casteláns, eso
polo menos. Hai que ir é percura
de que sexan eles mesmos os
que ergan a súa voz pero inantes ter\en que saber que asiste
unha concencia por parte dos
galegos chamémoalles oficiais.

UXIO l.ÃBAITA
PRESIDENTI DI ALBE-GAUCIA

XOSI MANUEL
LOPEZ IGLESIAS

IRREDENTA

A MUU.ER GALEGA
POLA SUA EMANCIPACION
O feito de que falemos da muller galega valnos
obrigar a definir previamente unha realidade de sobras conocida por todos nós, esto é, a realidade de
Gallcla, na que o carácter dependente ~a súa economfe, o asoballamento da súa cultura e do seu idioma e
máis a ausencla de órganos de poder polítlco pro~lo
vannos permitir afirmar o seu carácter de colonla no
contesto do Estado Espal'\ol. Este é, a grandes rasgos,
o contesto soclopolftlco no que compra situar a muller
galega hoxe, á que nos imos referir non só por forr;iar
parte da realidade descrita, senón polo que é máis importante, pola súa elevada participación no proceso
productivo. O noso ouxetlvo non é falar da muller en
abstracto sln facer referencia á súa orixe de clase,
senón que pola contra falaremos da muller galega labrega, marlf\eira, obreira ou profesional, por ser éste o
único xeito ao noso entender de poder describir con
claridade o seu papel no contesto actual, as causas da
súa opresión e, xa que logo, as posibilidades da súa
emancipación.
E evidente pra nós que os esames feitos repetidas
veces por certos grupos ou organ_izacións feministas
encol do problema da muller e máis da súa opresión,
son non só Incorrectos senón incluso confuslonistas
xa que ao tentar presentar coma única, especifica e
común a opresión sufrida por todas as mulleres, fan
ao noso entender que a mesma non poida deberse
méis ca a causas e condicións puramente biolóxicas,
esta é, ás que se derivan do noso propio seso. Tal enfoque do problema leva a enfrentar as mulleres cos
homes e facer déstas os únicos e auténticos responsables da nosa situación, a todas luces Inxusta, desvlando deste xeito a nosa atención do verdadeiro enemlgo ao diriximos cara unha loita de sesos e non cara
unha loita de clases.
A muller, o mesmo cao home, está hoxe esplotad
oprimi
poias lmplacables leis do sistema capit 11/st do producción, que nln perdoa a ninguén nln
se tlma o mél mlnimo á hora de obter os máslmos
rend mantos. O que sf é certo é que o sistema en
c nto tal precisa pra súa coheslôn Interna e máis pra
a súa continua reproducción oprimir as mulleres de
xeito particular e especifico, o cal permftenos afirmar
que a muller balxo o sistema de producclón capitallsta
fica doblemente esplotada, coma traballadora e méis
coma ama de casa. Con este fin e non con outro xurden no seo destas sociedades os diferentes roles que
home e pasivo no caso das mulleres-, manténse cermáis da familia -rol que deberá ser activo no caso do
home e pasivo no caso das mulleres- manténse certo tipo de división do traballo fóra ou dentro da casa
- de primeira ou de segunda categoría, asegún éste
seña exercido polo home ou pola muller-, e mái!?
unha chea de institucións que dende o ensino e os
costumes deica a familla patriarca! van permitir non
somente que a· verdadeira e única causa da nosa
opresión se manteña senón que incluso se fortaleza, e
todo elo garantizado por un proceso de lnterlorización
dos roles aslgnados tanto pola muller coma polo home, quen constantemente coa súa actuación está colaborando a que a dita situación se mantei'la. Esta lnteriorización dos roles permitirá que cada ún se adique a cumplir fidelmente co papel social e económico
que o sistema lle tén encomendado.
En todos os tempos e lugares, os Ideólogos
das clases dominantes trataron de lexitimar e
xustificar a evidente desigualdade da muller
frente ao home, tanto no seo da sociedade
coma no da famllia. A ideoloxfa burguesa,
sostén do sistema capltallsta de produción, no tocante á súa actltude dedlante
do problema da muller foi a sucesora
das ideoloxfas máis reacclonarias da
época da escravftude e mesmo do
feudalismo. Os ideólogos burgueses
trataron de dar fundamento cientifico
á inferiorldade da muller e á súa
pretendida Incapacidade de
reflesión creadora independiente.
Afirman que a posición da
muller na sociedade e na
familia espr~ase polas súas
peculiaridades biolóxicas,
pola súa tendencia innata e
natural a encargarse
das tarefas domésticas e máis
do coidado dos fillos.
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Tal ldeoloxía, a todas luces reacclonaria, opoñfase
aos conceptos de pensadores avanzados do pasado,
que xa defenderán os intereses da muller e precisarán
a necesidade e máis a importancia da súa emancipación; neste contesto cabe referimos aos enciclopedlstas franceses, . aos socialistas utópicos, e máis tarde
aos revoluclonarios demócratas rusos, estes últimos
afervoados defensores da igualdade de dereitos civfs
e laborais da muller e do home.
Mais as consecuencias prácticas de todo este discurso non son outras ca a case total asunción. poia
muller do rol que o sistema lle confire, e consecuentemente con el, consagrará gran parte da súa vida ao
coidado dos pais, fillos ou marido, creándose deste
xeito unha dependencla económica que acarrexa outras moitas e que diffcilmente será rachable máis
tarde. Na práctica obsérvase unha escasa participación da muller no proceso de producción, e cando se
dá, é nunhas condicións de claras desventaxas, o que
conleva piores traballos, piores salarios, menos entrega (debe ao mesmo tempo encargarse da casa e dos
fillos, traballos nos que poucas veces é axudada polo
home) e consecuentemente maiores frustracións, xa
que todo esta será un continuo handicap que impida
unha efectiva e plena Integración da muller no traballo, único xeito, ao noso entender, de conquerir unha
auténtica emancipación, que deberá ser non somente
.
económica, senón tamén social e política.
Mais volvendo ao caso que nos ocupa, esto é, ao
da muller galega, fica tamén moi claro que a opresión·
nin é a mesma pra todas elas, nin é tampouco igual á
das restantes mulleres do mundo, esto é, soviéticas,
americanas ou suecas, poñamos por caso. Xa que se
partimos da consideración de Galicia coma naCión colonizada, é evl9ente que a colonización vai repercutir,
primeiro, no carácter e máis nos métodos de espl~ta
ción propios do capitalismo, e xa que logo, na particular e especfflca esplotación que o mesmo exerce so- .
bar das mulleres.
Atraveso dos datos seguintes pódese prácipitadamente tirar a conclusión de que dado o elevado
porcentaxe de .mulleres que traballan en Galicia, ~sto _
é, que están integradas no proceso de producc1ón,
Galicia será un país próspero e desenrolado xa que
esto é o que ocurre nos países asf clasificados, namentras que un esame máis detido nos levará á conclusión de que elo non somente non é certo senón
que é debido ao. noso feito colonial. ·
Asegún os últimos datas do Censo de Poboación
e máis do Censo - Agrario, · Galicia conta con
2.564.000 habitantes dos cales son mulleres
1 .343.485, esto é, que algo máis da mitade do total da
poboación galega son ·mulleres. Deste total traballan
no cam o
03.485, o que representa
37% do total da ~oblac1
c va galega. A estas súse as mulleres mariñeiras, obreiras, profeslonals
ou traballadoras nos servicios e obtemos un totaLl1fJ
\ población activa femenina en Gallcla do 46%, cando
nlvel de Estado Español a cifr~ ~ d 28~
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Esta presencia da muller no mundo do traballo,
ocupando postos que noutras sociedades pertenecen
tradicionalmente aos homes, e soportando maior esplotación, ao tempo que non é relevada nas súas obrigas familiares, definirán nidiamente á alternativa cara
o futuro da muller galega.
As causas da sÚa elevada participación no proce· SO productivo, .o que evidentemente a dota de ·certa
autonomfa e independencia, ao tempo que sigue suxeta a unhas subordinacións legais tanto en mataria
civil coma laboral, e mesmo sociais -feitos éstes a
todas luces contradictorios- non son debidas a unha
situación próspera e de desenrolo; polo tanto, fica evidente ·que non cabe dar outra esplicación ca a que se
derive do noso feito colonial. Só este feito pode espricar que, emigrados os nosos homes, señan as m,ulleres quen, dacordo ou non, emancipadas ou non, teñan
que sustituflos. Consecuentemente, a loita das nosas
mulleres non vai tanto dirixida a conquerir incorporarse ao proceso productivo coma a incorporarse é loita
que o pobo galego tén .emprendida pra recuperar os
emigrantes e que por ser unha loita encontra do capitalismo imperialista é unha loita que tenta rachar coa
nosa dependencia coloriial e tén coma ouxetivo final a
construcción dunha nova sociedade na que de xeito
efectivo e real se incorporen ao mundo do traballo
non só os nosos homes. senón tamén as nosas mulleres.
O feito, pois, de que Galicia esteña sometida a
unha opresión colonial afecta ás mulleres, que no caso das clases populares (labregas, mariñeiras ou
obr~iras), ao rion estaren sor:nente vinculadas no seu
papel ao aspecto patriarca! da sociedade e dado o papel económico-social das famílias labregas, mariñeiras e mesmo artesanas, fai que as mulleres das clases
populares amosen características moi especfficas, coma son o non estaren ligadas estrictamente a unha
función reproductora, o participaren activamente no
proceso productivo, ao tempo que soportan claras
discriminacións legais e sociais, o que as dota dun
forte potencial r~volucionario que deberá ters·e moi en
conta. No tocante á muller da pequena burguesfa, seña
ésta profesional, traballadora dos servicios ou mesmo
simple ama de casa, é claro que pola súa orixe de clase está máis condicionada poia ideoloxfa burguesa
dominante, polo que son máis doadas de asimilar ao
caso xeral, se ben por conservaren pautas culturais
populares en contradicción cos afectos da colonización prodúcese nas mesmas un certo mimetismo ao
tempo que se dá unha certa agresividade social que
debidamente enquenllada pode moi ben ser aproveitada pra que teñan cabida na loita que xunto coas
restantes mulleres e homes do pobo galego se está a
levar pra cohquerir a liberación nacional e social _de
Galicia.
_
E.n Galicia, a loita pola liberé;tción da muller, a loita
pola súa emancipación, pasa poia loita e liberación do
pobo galego. A muller galega só poderá ser libre
dentro dunha Galicia Ceibe e Popular.
·
.· Namêntras esto non acontece, fica claro que asiste todo un campo p·ra a loita das mulleres, loita é1Ue
deberá ser tamén asumida e apoiada polos homes e
que se concretiza na conquista duns elementales dereitos que incluso no seo d_unha sociedade
democrático-burguesa poden ser realidade: pensemos
na dlscriminatoria e irracional lexislación · que sobor
do divorcio, o adulterio; da patria potestade sobor.
dos fillos está hoxe vixente; na carencia de información e lipre acceso a calquer tipo de .anticonceptivos, na persistencla dun ensino que
discrimina non somente por clases sociais
senón tamén por sesos, na utópica igualdade que no traballo e na sociedade proclaman as leis e todo un longo e denso
etcétera que xustifica e lexitima
calquera loita que neste sentido · as
mulleres queiran hoxe levar adiante,
e que ao noso entender 9eberá ter
lugar no seo das diferentes organizacións ou partidos políticos que
hoxe esisten en Galicia pun claro
contido nacionalista, -xa que, tal é
coma tentamos demostrar neste
artigo, a nosa loita coma mulleres
galegas está claramente connotada polo feito de pertencer
'unha nación colonizada.
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