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PONTEVEDRA:
INDUSTRIAS
CONTRA DEREITO

E CONTRA - RA~ON

Tras quince anos de
vertidos directos ao mar
por parte da Cêlulosa e
da gran cantidade de
mercurio desperdiciado por
Electroquímica del · Noroeste, S. A.,
a ría de Pontevedra está a piques
de morrer dende o punto de vista
biolóxico, calculándoselle de non correxir
inmediatamente a situación unha vida
non máis aló de sete anos.
Por outra banda o perigo dunha fuga de cloro da

EVA FOREST
«Esta é a fase do cinismo»
Nunha man os plans de calquera ministerio do interior pra familiarizar ao pobo coa polida, entramentras ésta leva adiante a caza selectiva de determinados gru·pos sociais. Noutra man o aparva-

mento da xente atraveso dos partidos reformistas. Esta é a etapa
que Eva Forest califica de gran cinismo.
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factoría de Elnosa,
instalada a menos dun
kilómetro do casco urbano,
ou de calquera dos camións
cisterna que diariamente o atravesan
pesa sabor de toda a poboación de
Pontevedra e pobos limítrofes coma
unha condena de características máis
catastróficas ca as de Seveso (ltalia), xa que
podería ocasionar a morte a. milleiros de persoas sin
dispoña de ningún tipo de medidas de seguridade eficaces. ·

Carnota:
Caldebarcos contra
·a cooperativa
A instalación duns viveiro~
por parte da cooperativa marisqueira da parroquia de San
Mamede na praia de Caldebarcos é rexeitada polos veci ños do lugar que ven afectadas as servidumes ás terras de
labradío. Dous sectores populàres atópanse así enfrentados.

Portugal:
Desestabilizaci6n
e novo
proiecto otelista
Con grande confusionismo
e o encubrimento tácito das
resp~11sabilidades da estrema
dereita en sucesivos atentados, aos catro anos do 25 de
april os militantes progresistas
reorganízanse.

Ascón esixe
medidas políticas
Coas negociacións ñunha vía
morta pola intransixencia da patronal diante das reivindicacións
obreiras, está convocada unha

xornada de loita pra o prósimo dia
25 na que se enfrentan distintas
alternativas sindicais.
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en poleiro alleo

2 /A NOSA!l'EBBA
UNHA DIADEMA
PRA A AUTOPIST A
En El Pope, número 134 ( 11 5 de abril), número cáseque
monográfico adicado a facer un
panexírico da Autopista del Atlántico, coméntase no editorial:

Asistimos nos derradeiros
tempos a unha polémica sobor
da chamada capita/idad de Ga/icia que se vén recollendo nos
periódicos da Coruña e Santiago. El Ideal Gal/ego do pasado
xoves, día 13, adícalle o seu editorial ao tema: El debate histórico v enconado sobre la capita/idad de Galicia se podría resumir
en el consuetudinarlo intento de
Santiago de Compostela por
despojar a La Coruña de los 6rganos de administración territorial que, desde 1563, fijan su
sede en esta ciudad, y que princ1/Ja/m ente se resumen en la
Capitan!a Genera/ y en la A udiencia Territorial ... En la Asamblea de Ayuntamientos de Galicia, celebrada en Santiago entre
l os dia 1 7 v 1 8 de diciembre de
1932 fue lorgamente debatido
f! to tema, cuando como voto
pnrticular se presentó el alcalde
de Ln Coruña don M anue/ lglei s Corra/ que /levaba el man<loto v ncuerdo del A yuntamiento rorur1 s, en I s ntido de que
110 h lugnr o poner en cue tión
I 1 t· 1plt 1/ld 1d do Gal/cio, que le
<orn pond ll I r1 Coruña ...
lu utri b 1n
n El Co
flC'O G 1// go u lle se unha colur n r postando ao editorial
cl t do: ... tenemos qúe asistir a/
tris te espectáculo de que cada
dle, d sde hace ya tlempo, los
p riódicos coruñeses deformen
le historia con tal de lavar cerebros para llevarse la capita/idad.

E sig ue o artigo: El franquismo
volcó en La -Coruña dinero a manas llenas, incluso en momentos que otras tierras de Ga/icia
lo necesitaban para ahuyentar el
hambre. La Coruña, de siempre,
só/o se ocupó de si misma. Incluso ·anduvo reclutando el ahorro por los pueb/os pobres de
· G alicia, para después vender el
Banco al mejor pastor de fuera.
E remata : En fin, si Ga/icia,
no tuviese una ciudad cemo
Santiago de Compostela, aún -a
pesar de La Coruña, valdría la
pena sacrificarse para inventar/a. Si hoy, día se puede inventar
una ciudad tan universal, tan
hospitalaria v tan amiga de
amar a/ prójimo.

El grave asunto de la Autopista del Atlántico ya pasa del
castaño oscuro. Que unos pocos
se empeñen en impedir lo que
muchos, casi todos, queremos,
es inadmisible. E sigue: ... que el
daño de que algunos se quejan
y la ideología mirwritaria de
otros no hagan que cambien las
tornas y se mantenga la situación actual: hoy somos dos
mi//ones de gal/egos afectados,
.pero no por la autopista, sino
por la lentitud con que se /levan
a cabo las obras.
Atopamos, asimesmo , un artigo firma·do por Couselo no que
se ·tan afirmac ións tamén de
·moita sustancia: 7odavía no ' tenemos ningún tramo de !:a A ato-pista abierto a/ tráfico, ·y por la
N -5:50 ni se puede circular. Es
necesario que se constr-uya la
autopista, pero 1/evanâo en '/a
•cabeza -la diadema de fa justicia
social. <A1gunos .afectados pretenden im¡Joner su ley ·en co!Jtta.
de los benefícios de Gaticia.
E finalmente, o Sr. Couselo
recoméndanos: En fin, que. pára
sacar adêlante una via rápida
segura como la autopista, va a
ser cosa de hacer una marcha
sobre Madrid v cantar/e las cuarenta ¡ a/ Gobierno en el madrileño Pa/acio de los Deportes.

anque ao miltor a -solución é
que efectúen esa marcha que
nos prometen a Madrid. E se
se ·tercia ao mitlor non voltan.

FUTBOL POLITICO
No . número 80 da revista
Opinión ( 14-20 de abril) publícase unha información sobor da
posible celebración de partidos
do Mundial de Fútbol de 1982
en Galicia. 'Ao parecer hai -xa
liortas entrn Vigo e A Coruña
polamor de organizalo : El fútbol
·ha sido siempre en Galicia el
sistema para la exhibición púb/i-

AROSATEBBA

Pra o editorialista do «EL
POPE», ·os que nos opoñemos
somos un poucos, e pra o Sr.
Couselo, por defendermos unhas comunicacións axeitadas
6s necesidades galegas imos
encontra dos intereses de Galicia. Pero estas opinións que
mdis ben semellan de publicistas, por móis-que se presen. ten «con· la diadema de la ·justicia social» algunha comenencia deben ter no ·asunto,

Agora espricómonos o que
hai detrós das diredivos dos
·c1ubs: plataformas caciquiles.
E agora espricómonos, tamén,
o apoio -brindado ao 4 de nadal por parte dalgunhas directivas que fixeron chamadas a
manifestarse aproveitando os
partidos de ·fútbol e sumóndo58 asf 6 banda «oficia!ista».

LECCION
DE MARXISMO
El Correo Gal/ego, baixo o ti- _
duQ de H MITO DE LENIN . publica un artigo de Michael Me
Clain - i Don Michael cabalga de _
nuevo !no que -· nos esprica ,
qwe os obreiros norteamerica- ;
nos € ran partidarios dos sudis- ·~
tas na guerra _de Se f:esió n, catá- licos e ·practicantes , namentras -.
qwe M acx- facía propaganda afa- ~
vor dos nordistas.

Acto seguido o Sr. Me Clain
sigue afirmando 1cousas fantásticas: La lección está clara,
cuando los intereses v las ~eivin
dicaciones de los obreros no ·
coinciden con las de los marxistas, estas últimos no tienén el '
menor escrúpulo en denunçiar a
los obreros como «fascistas)),
«reaccionarios;;, «racistas;;, etc.

v

Asf as cousas, asistimos coa
boca aberta a unha polémica
na que parecen acocharse intereses por papar as faragullas que a administración espaf\ola poida repartir atraveso dos organismot preauton6micos. Af nda non estó proclamada esa Xunta que nos trouxeron e xa andan a rifar por
ver quén chega antes aos rapañotes e non faltarq_n, afnda, móis discusións bi:zantinas
sobor da capitalidpde. Pero,
capitalidade ¿de qué? Pra
poñer os bois hai que ter o carro. Primeiro a soberanfa de
Galicia e despois xa falarfamos ...

nización de vn parte de los

«mundiales;J.

./ :.
-

-

-

ca de los hombres del poder político o de los empresar/os con
ansias de consolidar su situación económica ... Esta situación
de co- dirección de los equipas
de fútbol obligada por la política
populista de los Avuntamiftntos,
ha /levado a algún enfrentamiento en más de una ocasión
entre las dos ciudades máis im, portantes de Galicia v que se
disputan todo, incluída la orga-

E coma remache contiriúa o
articulista: Los marxistas buscan
el poder para e/los mismos,. los
obreros so/amente les ·importan
si pueden ser engañados v utíli- _
zados para conseguír este fin.
Por lo demás no les importan ni
un comino.

Boa lecci6n de historia, anque colleuna polo lado rabeno
e safulle distorsionada. Péro
ao Sr. McClain eso non o debe
·preocupar. Siga esc-ribindo;
anque non pensamos que ·O
-seu público veña ser, precisamente, a clase obreira, que sf
tén moito- que ver con Marx.

A venda en toda Galicici, Ov-i edo, -Avilés, Giión,
Bilbao, San ·se.bastián, ·M a·dr-id, -Barcelona, .Xe·nebraººº
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Coa nova situación xurdida a
raíz das negociacións levadas a
cabo entre as Centrales Sindicales
.. e a patronal coa mediación
.. do Goberno no Ministerio de
·~ Traballo madrileño, o conflicto

semella entrar nunha vía morta, diante
da intransíxencia do grupo Pérez
Maura frente ás esixencias dos
representantes sindicales. A vista
da xornada de loita que as
Centrales concretaron pra o día

25, A NOSA TERRA solicitou
a súa opinión sobre a orixe e o
estado actual do confli cto,
así coma as posibles solucións,
inclusive a nível
de toda a construción naval.

ASCON ESIXE

AS CAUSAS
DO CONFLICTO

MEDIDAS POUTICAS

de loita, opina que o conflicto foi
moi ben le~ado. As razóns que
aduce esta Central en favor do
,Pra USO, CeF1tral maioritaria vieiro polo que se enquenllou o
no comité de folga , os despidos enfrentamento son a celebración
cos que se encetou o coAflicto constante de asambleas dos traconstitúen un~a provocaêicm da balladores nas factorías e o contrai
empresa xa que os motivos aduci- déstes, mesmo sabor das negodos Óra est.as· sancións son tGtal- ciacións. Critica algunhas centram~ nt~· inxus-tQS, e o' falfo posterior~. les que mantiveron unha postura
c1 a·' Ma-xistratura de -trabalfo a fa- ambigua e vacilante en todo o devor da ' êm_presa sería,asegún esta senrolo da loita , pro entende que
céhtral, unha medida polítrca .
esta situación está superada ao
.. A UGT, polã súa banda, enten- chegarse á firma dun comunicado
que a caysa última do proble- conxunto.
A ING afirma se r: consciente
ma cle' Ascón hai que buscala na
postura antisocial da patronal e dende o comenzo do conflict_o de
que somente unha reposta firma e
111;1 febleza· da actitude do Gsiberno
ao consentir. esta actuación da unánime dos traballadores de Viempresa. CC.00. pojndde na aná- go e das Centrales Sindicales polise ela orixe . do . conflicto coas dería dar unha solución satisfacc@ntrale? anteriores atribuíndoo á toria, resposta que non se levou
provocación empresarial.
adiante debido á incoherencia
. Pra a ING, Ascón é a esperieA- doutras central§!S sindicales que,
cia piloto do que pretende ,a pa- nun caso, confiaban infãntilmente
tronal no sector naval e o que está nas negociacións, ,e noutros están
fondamente comprometidas nos
cl ire ctame~te en xogo é. o posto
de traba.llo que só se manterá na acordos da Moncloa.
Pola súa banda, Comisiones
medida eñ que os traballadores
manifesten · çi ~Lia repulsa · encon- Obreras e UGT tiveron unha escatra da política ántiob~eira da pa- sa participación nas distintas altronal e do Goberno. Trataríase de ternativas da loita en relación coa
ASCON, O ASTELEIRO PECHADO
cangar os costes da crise econó- súa incidencia nas factorías.
asegún informacións de USO pola
mica en xeral , e da construccién
sostén a necesidade da reapertura
súa parte siguen en contacto .do
naval en concreto , sabor dos tra- AS NEGOCIACIONS
das factorías e o posterior estudo
Goberno. A patronal sigue manballadores, e neste caso concreto
da vi¡ibilidade das propostas da
tendo .a reducción de plantilla e a
As negociaqlóns, coa empresa
o método utilizado pra reducir a
patrohal. Asegún esta central a
pl_a ntilla e restru·cturar a empresa veñen de racharse pola·- actitude · regulaeióQ fie. emprego previas a • crise económica que afecta ao ..
intransixente daquela, aínda , que
calquera outro punto, e a USO
eri beneficio esclusivo do grupo
conxunto do sector naval non re¡j ropietario revestiu un carácter de
percute no caso concreto de
provocación e de agresión cf ara
Ascón, por ter esta empresa unha
por parte déste.
boa carteira de pedidos e unha

de

plantilla moza. Manifestan asimesmo que estarían dispostos a
aceptar unha reestructuración de
plantilla se se tratase dunha empresa realmente amenzada de cri se pro no caso do grupo Pérez
Maura non sé dá esta situación e
o argument9 da crise sería utilizado pola empresa pra obter do Goberno a reducción de plantilla e a
regulación de emprego que solicita.
No tocantes a UGT, que nun
principio non estaba representada
nas negociacións por carecer de
incidencia en Ascón e condicionaba o seu apoio ás mesmas a que
se admitise un representante seu ,
pesia todo decláranse ferLdos por
esta que consideran unha marxi nación, aínda que non critican a
ningunha central en concreto. Coma marxistas, din, gustan da críti ca e autocríUca pro afirman que

DESENROLO DO CONFLICTO
A USO, que por ter unha represe ntación no comité de folga dun
90 por cen aprosimadamente dirixiu prácticamente todo o proceso
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será ao millar no futuro cando se
espresen con máis claridade so ~
bre este feito porque non o consi deran oportuno nestes intres. Como é sabido, esta Central negociaría en Madrid dado que USO
foi favorable á súa presencia aínda despois de que fora rexeitada
en Vigo.
CC.00. afirma ter tratado de
que a empresa se abrira ao diálogo, pero ante a negativa e a pretensión désta de levar adiante as
súas posturas de principio , considera que o Goberno debe tomar
posición máis rigurosas frente á
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Mutua

de
Accidentes

do
Traballo

«HAI QUE ENMARCAR A CRISIS NO CONTESTO POLITICO»

patronal, xa que neste intre dá a e unha reestructuraclón que, leimpresión da esistencia dun vacío galmente, preséntase/le moi difllegal na negociac ión do conflicto.- cil, chantaxe que supón na práctiA ING clarexaba nun comuni- ca condicionar as reivindicacións
cado á opinión pública a súa pos- dos trabaliadores durante un ano
tura e o por qué da súa retirada ao Pacto Social e, saltando á lixeidas negociacións que se están a . ra por enriba dos representantes
levar a Madrid coa empresa no dos traballadores e as canles leMinisterio de Traballo: A /NG foi a gais, despedir 121 compañeiros-e
regular durante un ano a 280
Madrid consciente do resultado
máis.
que iban ter as conversas, consciente de que a empresa non iba
XORNADA DO 25
ceder na súa actitude e de que a
Administración non estaba en
Diante da xornada do 25 delicondicións de presionar á empremítanse dúas po~turas diverxensa pra a consecución das xustas
tes en canto ao seu plantexamento e ao tipo de movilización que
reivindicacións dos traballadores.
esixe o estado actual do conflicto.
Fomos a Madrid conscientes pra
Por unha banda a USO e a ING
evitar que se puidera manipular a
nosa inasistencia e xustificar con . pronúncianse pola postura de folga é a estensión do conflicto atoela o fracaso das negociacións.
Este fracaso concrétase na intrandos os traballadores de Vigo e crisixencia da empresa e na súa pretican a convocatoria dunha manitensión de chantaxear ás Centrafestación por parte de CC.00. e
l s sindica/es pra, negociando a
UGT porque asegún a USO estã
di minuciôn dos despidos, conmedida non resolverfa en absoluc¡u rir n cambeo unha regulación
to o problema, senón que os

A millor

pra as
empresas
galegas
G. Mola, 12
Pontevedra

obreiros de Ascón co seu posto de
traballo amenazado esixen unha
medida máis forte como é a postura de paro. E a ING interpreta o
feito coma un intento de protagonismo por parte do PCE e PSOE e
de CC.00. e UGT,que tentan conquerir a aquiescencia inclusive da
UCD de cara a recabar o apoio
dos sectores liberais da patronal e
forzar a unha solución aos grupos
empresariales máis retardatarios.
A ING entende que a patronal,
esteña ligada políticamente a AP
ou a uc·D, sigue sendo a patronal,
e unha postura deste tipo quitarlalle todo contido de clase a esta
xornada de loita.
Pola súa banda a UGT xustifica
a súa postura , porque considera
que pra ir á folga hai que medir
antes a correlación de forzas e
que ademais a patronal está agardando unha medida deste tipo pra
facer despidos masivos. Asegún
esta central a posición de folga é
unha medida demagóxica.

Al TERNATIVAS A CRISE
As centrales españolas USú,
UGT ~ CC.00. iFJtegran unha
coordinadora estatal que negocia
.co Gol:!lerno a reestructLlración do
sector naval cunha serie de medi das que, asegún a 1N G, técnica mente poden ser correctas: Agora
ben, fallan no seu plantexamento
político .. Porque tanto en Galicia
coma a nível de Estado non se pode contemplar unha reestructura ción do sector nav.al se eso nõn se
enmarca políticamente. & utópico
pensqr que se vai presionar cios
navieiros pra que, por êxemplo,
desguacen barcos ... se esa non se
enmarcan políticamente. E no caso galego este marco político víría
dado polas Bases Constitucionais
e as medidas económicas que nelas se contemplan.
Pola súa banda informa
CC.00. que a Coordinadora está a
negociar co Goberno tamén unhas medidas políticas, das que o
contido non se fixo público.

En

Folga de mestres con carácter oficial
O antigo SEM -Servicio Español do Maxisterio- adheriuse o martes 18 ó folga estatal
de mestres, na (;oruf\a, folga
convocada polas centrais sindicais CC.00., USO, FETE (UGT),
SUEG (CSUT) e sindicatos coma
o SGTE ou o de EXB de Ourense,
que no seu primeiro dia, e asegún os resultados ofrecidos polo
Ministerio de Educación espaf\ol
-resultados que solprendentemente sobrepasan con moito as
cifras facilitadas polas organ izacións promotoras- ser6a secu ndada por 37.000 mestres en
todo o Estado ainda que, e seguindo informacións oficiosas,
non acadara os resultados previstos.

I

atopara
a música
que desexa:
clósica

rock
¡azz
moderna
folkl6rica

A máis ampla
gama da
actualidade
en forma
de disco
cartucho ou

cassette

Rúa General Franco, 68

Tlf: 355047
O Ferrol

En Galicia, onde tamén as cifras oficiais das delegacións do
Ministerio superaron as conta·s
botadas polas propias Centrais
o maior índice relativo de paro

~

producirfase nas zonas de Santiago e Ferrol, seguidas da Coruña e
Pontevedra, e xeralmente os nenos quedaron nas súas casas por
estaren previamente avisados.
Nunha das xuntanzas preparatorias da folga do dia 1 8, á que
asistfan as Centrais e sindicatos
devanditos ademais da UTEG
(ING), amosáronse alternativas
diferentes na concepción da mesma xa que a Central galega propoñía centrar a movilización nunhas consignas básicas que se

Ct)

:S

g·.-'~.

~[!l~i~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
concretaban, entre outros, nos seguintes puntos: aumentG> salarial
dacordo co índice do casto da vida {26,4 por cento), xubilación
aos 60 anos, e compromiso por
parte do Ministerio de realizar
concursos de traslado antes do
30 de maio sin incluir desplazamentes, xa que os mestres que
non tiveran plaza solicitada quedarian un curso coma provisionais.

Pola súa banda as Centrais que
despors convocarian a folga inclulan puntos tales coma o do Estatuto do Profesorado e as Eleccións Sindicais, reivindicacións
que asegún a UTEG {ING) convertfanse en inviables por tratarse de
~emas que somente poderian ser
ouxeto de debate constituciona 1, e
que, pola contra, virían diluír as
restantes re ivindicacións deixando o conflicto sin posibilidades de

presionar realmente sobre o Ministerio.
Detrás destas diverxencias semellan atoparse as distintas. alternativas que se defenden sobre política educativa. Por unha banda a
alternativa da Escola Pública,
apoiada polas promotoras da fol ga do 18, e pola outra a alternati va da UTEG (ING) de Escola estatal galega, gratuíta , obrigatoria e
igualitaria.
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cunha especiaí .estructura onde a maioría dos lugares son
de labregos e tan somente ún,
Caldebarcos, está formado íntegramente por mariñeiros
que sempre viviron do mar e
coidaron a súa praia; unha
praia que anque non prod~za
moito, . xa que a ameixa e o
berberecho son pequenos,
sacounos moita fame. Sintense - agora desplazados e
perxudicados por unha cooperativa _que nin s·i quera se presentou no fugar e ql!e á hora
de actuar non tivo · en conta os
interéses dos veciños de Caldebarcos, anque non podemos
negar que non houbese boas
intencións por parte dos seus
promotores.

Na praia de Caldebaroos, no concellq de
Carnota, estáse a montar unha esplotación,
en fase de esperimentación, pra tratar de
comereializar a ameixa_ e berberecho
da zona. A esplotación _está promovida
por unha cooperativa oada ao amparo da Caixa
de Aforros de Santiago, que levou a idea
á parroquia - de San Mamede r:nediante a súa .
«aulà' móvil»~ O problema plantéxase agora
cando os veciños do ' lugar de Caldebarcos, os
t'.iniços que viven directamente do mar,
opóñense á esplotación . da praia por parte
d.a·· çooperativa, impedindo que proseguisen
as ob_ras de éonstrucción dos viveiros.
A ·cooperativa potenciouse
entre un amplio sector da parroquia que vía no mar un saída cara o seu dese nrolo
eoonómico; principalmente
entre labregos, comerciantes e
incluso algún profesional. As
ventaxosas condicións de afiliación (cinco mil pesetas de
entrada) fixeron que ésta fose
realmente grande entre a parroquia de San Mamede, conseguíndose en pouco tempo
2 7 4 socios, desgois de que 38
deles a formalizasen legalmente conquerindo a autorización do Ministerio de Traoallo
eri nadal do 76, encetando· as
obras en febreiro último sin
que ·a concesión da esplotación_saíse publicada no Boletí n Oficial, cousa que permitiu
aos veciños de Caldebarcos
consid~r13r as_qbr_as de ileg_pis.:
Actualmente os traballos
atópanse paralizados polos veciños de Caldebarcos que,
asegún nos manifestaron non

podemos consent ir que nos
destrúan os camiños de servidume pras nosas fincas e nos
quiten a auga. Efeutivamente,
as millares terras de labradlo
teñen coma única saída a

praia e por ela pasari sete ou
oito camiños de servidume
que coas obras quedaron cortados, mentras que o río Larada, que desemboca alí, foi dre:nado polos membros da cooperativa _ «San Mamed», queeles mesmos realizaron ostra-=
ballos por turnos hastra que a
oposición se fixo firme obrigando a interrumpilos.
O proiecto de esplotación
da praia· comprende unha· primei ra fase na que se estudarí an os resultados do cultivo
empregando ca.tro combinacións 'de moluscos propios da
ria e de fóra da ría con .areas
da propia praia e doutros lug_ares. Non embargantes o-temor
dos veciños "de Caldebarcos
está en que lles leven a area
da praia pra facer negocio con
.ela ese. pQde, 3er _o __v(Jr_-dq_d_eir.o
negocio. Mentras tanto os
promotores da cooperativa din
que a area a reernplazar é moi
pouca e que non a sacarian
senón que ç¡ trasladarían a outro lugar dentro da mesma
praia.
O problema está plantexado entre veciños dunha mesma parroquia ; unha parroquia

Namentras, a AN-P.G da
bisbarra repartiu un folleto entre os veciños - da parroquia
chamando aQ entendemento e
cu lpandq á Caixa de Aforros
de Santiago de oportunista:

coa única misión de conseguir
libretas que engorden as súas
arcas, utilizando a demagoxia
de facer/le ver á xente que es~
tá ao seu servicio, e que lle vai
solucionar o problema económico con bõnitos proiectos,
pero, á hora da verdade, invirte os nosos aforros non só fóra
da nosa comarca, senón, e sobre todo, fóra de Galícia.

-

Os representantes da cooperativa, cunha indudable base popular, din estar dispostos
a re.sReta r as servidumes . Gla$
fincas, aínda que de ~momento
non houbo ningún tipo de conversas entre os representantes
de ambas as partes, posiblemente debido ao clima de tensiqn que están -a vivir ambos
-sectores populares, que sin
camelo nin bebelo atópanse
enfrentados cun problema que
pode e tén que solucionarse.

TElnA

Oficialmente, a «Xunta» de Galicia quedou constituida o pasado martes no Palacio de Xelmfrez:, en Santiago.
Quedou constitulda unha «Xunta» que a nível puramente flsico v"\ena integrar ben representantes do caciquismo local, da burgues(a intermediaria -nin siquera perS2_as coherentemente vencelladas aos monopolios que,
en troques, instrumentalizan a dependencia económica
de Galicia-, ben os seus persoeiros ideolóxicos que se
teñen manifestado reiteradamente coma articulistas de
xornal. Pero o que realmente cómpre reseftar non é tanto
o que a «Xunta» significa a nivel flsico coma a interpretación polltica do feito, o papel que virá representar e
que non é, nin máis nin menos, e non podia ser outra
cousa, ca o de intermediaria dun proceso renovado nas
formas que pón en práctica a gran burguesfa espaftola
de cara a manter o seu dominio polftico sobor da nosa
nación.

OS XUNTIST AS:
INTERMEDIARIOS POLITICOS
Resulta, pois, dunha lóxica evidente que a burguesía local resporida prontamente a cumplir o papel de intermediaria
política entre o Estado español e Galicia. Non se trata, ao no~o entender, de personalizar culpas nin de evadir o significado político desta operación en base a decir quén son os bons
e os maios desta «Xunta». Como xa afirmabamos noutras
ocasións, nesta «Xunta» non hai bons nin maios, hai, simplemente, servidores e axentes dunha fórmula destinada a negar
o dereito de Gal!cia ·á súa soberanfa.
Como periódico nacionalista ésta é a única posición que
A NOSA TERRA pode manter frente á Preautonomía, porque
cada vez está máis claro - e o escepticismo popular tam én o
- evidencia - que está destinada a negar, esta vez sobre o noso propio territorio. os dereitos reclamados por calisqueira
nación.

A FOLGA DE MESTRES
Cunha táboa relvindicativa prolixa, farragosa e mesmo
contradictoria, encetouse nesta semana unha folga de mestres de EXB a nivel estatal, promovida por un amplio abano
sindical e político que vai dende a UCD ao PCE e PSOE, e
dende sindicatos ligados á Igrexa, promovidos polo Goberno,
sectoriais, provinciais, hastra a UGT e CC.00.
O móvil se utilizou coma fundamental pra interesar a
estes traballadores do ensino, en condicións económicas non
precisamente envexables, foi o do aumento salarial. Desta
maneira pensouse movilizar o sector na súa totalidaçle. Esta
reivindicación iba acompañada doutras de diverso matiz coma a democratización dos centr:os, ele·ccións sindicais, adicación esclusiva, etc., que lle darian un contido máis político.
Contando cos servicios dos medias de comunicación - TV ,
radi.o : ·pr:.ensa ~ 0s promotores GOidaron obter un amplio eco
e ésito na súa alternativa, anque as contradicións e mesmo
oportunismo con que se argallan este tipo de movilizacións
rematan por convertilas en pouco vistosas, especialmente en
Galicia, onde cl")egan con retraso, con máis contradiccións,
máis confusas xa que se introducen pola vía do sucursalismo
sindical.

REIVINDICAR O XA CONCEDIDO
Coma noutras moitas ocasións, a pretendida petición de
suba salarial dentro dos límites do pactado na Moncloa, tal e
como propoñf an os organizadores da folga, así coma a adicación esclusiva pra o Maxisterio estatal estaban xa concedidas - igual ca pra o resto dos funcionarios da Administración do Estado - . Desta maneira os ouxetivos perseguidos
están xa acadados de antemán e, polo tanto, non son conflic. tivos, e mesmamente enmarcan a loita reivindicativa polos
vieiros do permisible pra o Goberno e os Partidos e Sindicatos estata!s reformistas. Por baixo de todo esto resta, sin embargo, o matiz claramente político que sae á luz nas manifestacións que, coma q1:1en non quere a cousa , fai o PSOE, a
UCD, as CC.00., a UGT, etc ., sabor da denominada «escola
pública». que non é máis ca a privatización da xestión dos
centros deica hoxe estatais. E decir, homologalos co ensino
privado e todos por conta de fondos públicos.

LEXITIMAR UN SISTEMA EDUCATIVO
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A devandita alternativa, que no noso país non é presentada frontalmente, subxace en toda esta maniobra que tenta
lexitimar socialmente o que vai ser o principio básico db sistema educativo da democracia española, a chamada libertade de ensino. Neste senso, o confusionismo que están creando tanto nos propios traballadores do sector coma no pobo
en xeral semellantes plantexamentos, indica cómo a situación política no Estado español vai pola vía de potenciar e
consolidar alternativas que non danen os intereses dos monopolios. E ben sintomático que no noso país seña precisamente o nacionalismo popular o que se enfrente con tales
propostas cuio cqntido é anti-popular non só na nosa nación,
aínda que eiquí moi especialmente, senón tamén no resto do
Estado.
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A PRESENCIA
BRITANICA
EN IRLANDA
VAI SER
DENUNCIADA

Diante das continuas violacións
dos dereltos humanos na Irlanda,
exercidas polos británicos e as
súas forza s de seguridade naquel
territorio e que foron condenadas
espresamente polo Tribunal Europea dos Dereitos Humanos en Estra sburgo o 18 de xaneiro , vén de
costitufrse un Tribunal Internacional sobor da presencia británica
en Irlanda co obxetlvo de investigar as denuncias de feitos que
atentan contra dos dereitos humanos e que veñen servfndose da
tortura, as lexislacións especiales, as declaracións baixo coaccións así coma abusos xudiciais,
crimes contra da muller e a libertade de espresión e, singu larmente, amparándose nos poderes de
escepción que se definen na lei de
Prevención do Terrorismo pola
que 3.000 homes e mulleres foron detidos e ao redor de 100 persoas deportadas sin que houbera
cargos contra eles'.
Os promotores deste Tribunal
- H. Marcuse, Sartre, Simone de
B auvoir, Angela Davls e Lord A.
Gilford
conseguiron xa a adhe·lón do persoas e organizacións
clivorsa
neste intre estáse a de' volver unha campaña de divu lçiaclón do m smo ao tempo que
S(1 foi un ch mamento pra conseç¡ulr opolo en dlfor ntes paises e
µres nel británica na lrcontr
l 1n dri.

A re posta ao ch amam ento poci facerse ao Committee for the
lnt rnational Tribunal. 182 Upper
Str et. London N1 , Brit ain.

e

FRUIME:
AMENAZA A
UN MEMBRO
DA AN-PG

O vernes. ~ 4 , !base- proceder
- como xa informabamqs no número anterior de A NOSA TERRA - ao deslinde de 25 hectáreas que no monte veciñal de
Fruime foron otorgadas, en xuício
frente ao Axuntamento de Lousame, ao señor Lalño, de Noia . Pro o
destínde non puido ser efectuado
ao negarse o inxenielro operador
de ICONA a traballar en presencia
do gran número de veciños que
portaban pancartas das Comisións Labregas e da AN- PG.
Precisamente esta organización enviaria aos medias informativos un comunicado no que, logo
de espresar o seu apoio á loita dos
veclños de Fruime na defensa do
monte. daba conta de cómo o
abogado do señor Lafño se personara no domicilio do representante local de AN- PG en Noia. don
Xavier Alvarez Olariaga , «pra comunicarlle que deberia abandoar
a vila se non queria sufrir as consecuencias de posibles accións
que o seu cliente quixese levar encontra del», cousa da que o Sr.
Olariaga xa deu cumplicia conta
no Xuzgado de Noia.

MENTRAS HAI MILLEIROS DE PISOS V~LEIROS TIVERON QUE PASAR A NOITE AO VENTIMPERIO

O .deréito . a :·Unha -. casaSe ouservamos os costos actuales dos
pisos e os de hai cinco anos quedámonos
asorados. Nos millores casos dobláronse.
E nembargantes, no ano 1975 había na
cidade de Lugo, poñamos por caso, cinco mil vivendas
vacías. E frente · a esta realidade aparecen as
ocupacións de vivendas por familias
que viven amoreadas: dez ou doce
persoas nun piso que non pasa dos
80 metros cadrados.
1

Nin a M.ª dos Anxos ou lq M.ª
Mareedes Castro, nin D Avelino
González ou a Cecilia Tomé atoparon outra saída pra eles e as
súas fam ilias: sabian de moitos
pises valeiros e decidf ronse á ~úa
ocupación. Era a única resposta,
que eles mesmos se tiveron que
dar. á situación inhumana na que
vivfan.
E por eso ocuparon tres pisas
nun bloque de Caia , en Vigo, no
que penetraron na noite do 27,
luns, logo de decidilo conxuntamente o dia anterior. Tres días
despois, unha citación da policia
pra declarar, coa promesa verbal

dun inspector de que lles deixarían . volver, foi aproveitada pra
que as Forzas do Orde se instalaran no portal do edifício coa espresa orde de impedi ri les ·o· acceso.

HISTORIAS DE PROBES

r

r

unha nena dun ano e medio . No
comedor dormen .os dous homes
solteiros da casa.
A nai ,correspondeLllle-_u.n piso'
por sorteo e todos se manteñen
êoa súa pensión --=-inválída total,
con oito operacións no seu haber- e - o traballo du·n fillo. Os
máis, todos en paro, pero sin cobrar.
.
·

nervios e asma a rapaciña de sete
anos e intestino e columna a de
sete meses ... Estas son as condi cións nas que moitas persoas
-t eñen que vivir namentras moitos
pisos están valeiros e -~on ut_ilizados -inclusive as cramadas vivendas sociais- pra a especulación.

A irmán da Mercedes Castro
ocuparía outra vivenda. O seu delito é ter c·inco fillos -entre seté
meses e sête anos- e vivir nunha
casq de 55 metros cadrados que
habit aban nove pe'rsoas espalfadas . en trés habit/ c.-ións. Máis ca
unha casa é unha corte, de piso
de madeira, x~ ·pc?re. e cç¡,a eterna compañía dos ratos leiróns. Un
dos seus nenos xa tivo na orella a
esperiencia da roedura dún deles.

SEGUIR,
A PESAR DE TODO

«Mamá, estou tocando un-coello»,

dixo outro unha noite.
O Avelino e a Mercades vivian
Non teñen auga e o único sercoa nai _dela nunha casa de tres , vicio erafl uns ca'ldeiros pra facer
cuartos, con once persoas máis. as necesidades, que logo libraban
Eles compartían un cuarto con
no canipo. O marido da M.ª dos
outro matrimonio e tres fillos Anxos é mariñeiro en Canarias,
seus. Noutro- cuarto, máis peque-: · enrolado no Rio Sei/a. Nesas
no, outro m"atrimonio. No -terceiro, condicións de ·vida non é estrano
· un vello recollido, a nai .deles e o c~dro ·rn~dico que presentan:

A noite do día 30 os nenos tiveron que durmir no porche do
edifício, ao ventimperio, . en
colçhón e mantas >prnstadas -p.or
algún veciño. lrse dalí significaba
renunciar á única saída . .E ao día
seguinte, inespricablemente , aínda tiñan forzas pra sorrir.
~ Ese mesmo día. cando faltaba
pouco pra pasar a segunda noite
baixo das estrelas, algún veciño
propuxo a ocupación doutros pises ~, axudados por eles, penetraron noutro bloque, onde durmiron
en dous pisas valeiros.
E esta é a histeria de moitas farnilias -porque ... é que no'n se póde
ser probe.

.
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Nunha man os plans de calquera ministerio do interior
pra familiarizar ao pobo coa policía, entramentras ésta leva
adiante a caza selectiva de determinados grupos sociais.
Noutra man o aparvamento da xente atrave·so dos partidos
reformistas. Esta é a etapa que Eva Forest,
califica ·de gran cinismo.
Eva Forest é médico siquiatra e vencellouse

ao movemento antifascista e antiimperialista dend e cedo.
No ano 66, escribe «0 novos Cubanos» e no 74- 75 , presa na
cadea de Yesería, recolle no que se ría publ icad o pa ixo o
tiduo de <<Diarfo e Cartas dende a cadea;; un ha test imuñ a
viva de solidaridade e resistencia . Acusá bana , entre outras
cousas, de colaboración no atentado contra o
daqu~la presidente do Goberno, Almirante Carrero Blanco .

EVA FOREST

«Ésta é á fase do cinismo·»
pos determinados pra cafr sabor
deles de xeito especial. e eiquí ent raría o que podemos chamar novo ti po de tortura , que cada vez
será menos física e sí máis sicolóxica , de destrucción cio ind ividuo ,
de ill amento, incomunicación e
cinismo en derradeiro té rmino , de
levalo ao ch amado suicid io, á súa
desaparición . Por outra banda, e
esta paréceme t errible , de forma
para lela a aquela utilízase o gran
medo de que se sirve o sistema
pra en quenllar ás masas ao tempo
que se sirve dos grandes partidos
refQrm ístas que frena n, conduc en,
en cert o xe ito pode n cheg ar a estu pid.izar - hai que loita r contra
• eso , cl aro - ao pÕbo, fan que non
se meta en nada . Todo un pian de
t error ben dirixiJo.

Asistimos, sin dúbida, ó sustituci6n da Europa liberal por
fórmulas abertas de «democracia recortada», con novos 1ignos
de represión, e colaborpcionismo entre os poderes. ¿Cómo
analizas esta situación?
Se rdurante e¡>te,s 40 an.os al-

e
e
s
s

gúns xa sabiamo's o -que se .quería
decir cando ouviamos a palabra ·
democracia, agora, no momento
de vivilo, a impresión é fonda,
po rq u~ a nosa democracia é Europa e ¿ qué é Europa? Ben, pois
Ale mania ao millar é o exemplo
máis claro onde a represión alcanza os lindes do descaro. Eu dixen
se mpre que todo formaba parte
do. mesmo cinismo, que _estg é
unha etapa de éinrsmo porque en
Al e.mània o Min(stro do Interior
pode decir non, é 'que eles suicidáronse... ao referirse ao grupo
Baader-Meinhof, pero é que aquí,
nest a fase chamada democrática,
houbo persoas detidas na DGS,
estiveron o tempo reglamentario,
despois pasáronos ao xuez -que
con tinúa a ser o mesmo que estaba durante a dictadura fascista e o primeiro que lles pregunta
¿vostedes foron torturados? e ao
decir que non, pois fírmenme un
papel e unha vez que o papeliño •
está fimado devólveos á DGS onde a policía recíbeos decindo vedes, esta é a democracia, xa fixe- mos o paripé. Despois vén a tortura.

¿E os c6mplices da tortura ou do
cinismo' en definitiva?
O cinismo empeza así, nesa ri-

=

..

sa da que as presas de Yeserías lle
escoita5an .aos policías no momento da segunda volta xa fixem os o paripé, a me.sma risada, paréce me, colectiva de todo os que
e.stán no poder, que está pasançlo
en Francia , en ltalia tamén. Na
análisis que eu fixen atraveso dos
doeu mentas das presas de Yeserí as había outra frase paradigmáti ca da po licía agora a ·oposición
apóíanos, agora estades soías, e é
onde eu vexo o punto chªve. A
o p o~ ición parlamentaria esquéncese, non lle interesa conocer estes problemas anque seupan que
esisten .. . Nós mesmo fomos alerta los, fomos decirlles : e~q.uf houbo
to rturas e hai que denuncialas,
pero parécelles pouco importante,
por esa digo que a oposición, de
diferentes xeitos, está a apoiar ao
mesmo sistema.

En Europa e no Estado Español, arnais de represión tamén hai colonialismo, negación
dos· dereitos nacionais e ti, coma militante anti-imperialista,
terás unha opinión sobre esta
realidade.
Eu vivín directamente o problema tabú na Europa que é ta-mén o das nacionalidades, porque
se mpre falei referíndome á loita
do pobo baseo, por ser á que estou má is vencellada . Pero era unha custi ón que .nunca saía publi-

¿Cómo se manifesta este
pian?

cada na·s entrevistas, que era censurada e ao perguntar o por qué
aparecía a xustificación: non, é
que acó tamén hai o problema, fose onde fose. Por outra banda, se
eu fundamentalmente me titu1ara
coma anti- imperialista, no intre 'de
definir as formas de loita síntome
moi unida ao pobo baseo porque
entendo que nos partidos tradicionais esquéncese o grande
compoñente do nacionalismo,
que a opresión dos pobos é un
elemento que enriquece a loita e
que ºsin contar con este factor as
grandes organizacións están trabucadas.

T.amén estó ahf a loita de diferentes grupos marxinados polo re.cõnoc~mento dos seus deritos ¿cómo a valoras?
Tén importancia na medida en
que a toma de concencia dunha
serie de xente e grupos que están
sendo espulsados dende dentro
do sistema· é un fenómeno novo e
conforma un novo revulsivo cara
o rachamento dos proiectos deste
sistema que, por unha banda , pretende .esquenllar as masas atraveso dos- seus colaboradores, os
grandes partidos, pra que as trabuquen e as dirixan e, por outra
banda , marxina unha serie de xen te que lle pode presenta r problemas, presentándoa coma perigosa, divi díndoa en grupos, por suposto - drogadictos, homosesua -

les, terroristas, os chamados tolos, etc. - pra pode la destruir mi.,.
llor, encerralos e acabar con eles.
Na medida en que estes grupos
tomen con.cencia e fagan máis visible a súa problemática, na medida en que non acepten a división
se mesturen na loita , penso que
será un revulsivo importçinte an que, en definitiva , o grande marxinado é sempre o pobo .

e

¿Que proclamen os seus dereitos, que se mesturen '1ª loita
xerql?
·
Sí. os grupos marxinados polo
que che decía antes de que o gran
marxtnado é o pobo, teñen moito
que ver con el e os seus pla_ntexamentos son revulsivos que o pobo
entende moi ben. Nun primeiro
intre pode parecer difícil porque
os esquemas están preparados
pra que as cousas esteñan moi divididas, pero hai sempre a posibilidade de entrocamento co pobo
dende un punto de vista sensible
e resultará doado vencella rse á
loita xeral.

Como alternativa organizativa ¿entendes que é preferible
manlerse isolados ou participar
en formacións polfticas?
Son distintas etapas, penso .
Nun primeiro momento entendo
que é importante que tomen concencia da súa situa ción co ma homosesuales, minusváJidos, etc., e

Cad a vez asistimos a unha
m aior propaga nda de que hai roubos, viola cións, etc ., e con es
pretesto bót ase gra n can ti dad cl e
po li cía á rC1a. Hai pouco est iven en
Barce lona e a xente ás 8 d tarei
pechábase na casa d cindo non
podes ir .. . hai atracos, /?aí non sei
, o qué.. . E ve rdade qu hai
es,
charné molos deli tos , pero sempr
os houbo e agora aumentaTOn al
go pero o que está desmesu ra do
é o gra n te rro r, o medo qu e están
prodtJci'ndo· e que sirve ·pra xustifica~ o f eito de guinda r á rúa canti dade policía que non é pra repri mi r, aínda que cairá con furia sa bo r dos chamados marxinados.
senón pra fami li arizar ao pobo
na medida en que os problemas
coi::i ela, pol icía que vai estar ahí.
non están illados, que teñen moina s zon as obrei ras e popu lares, e
to que ver úns cos outros , na mequ e no seu mom ento se rv irá pra
dida que avance o clarexamento,
re primir ao propio pobo nas f ábriiráse vendo que as divisións son
ca s, nas protestas, nas manifesta falsas e penso que deste xeito
cións . Seméllame moi claro o que
teñen máis posibiHdades de che dixo M artfn Villa por Televisión
gar a ser homes políticos. mulleha i pouco, máis ou menos o seres políticas nun sentido fondo . O
gu inte: veríase que a pol icía au mesmo despertar dende un conome nta, e cada vez iremos cara ci cemento sensible pode levalos,
dades máis pequenas , e a xente
coma grupo, a potitlzarse de map regu-nta ráse posibleme nte o por
neira máis amplia , anque sí. é un
qu é. A poli c.ía aume nta po rque
proceso máis difícil.
i non ocurre nada!. tranqu il izáde¿Onde incluirfas a loita femi- vos, aumenta porq ue o pobo tén
que vela coma protectora , coma
nista?
xe nte amiga que o defende... E
Nunha etapa de toma de conesa é un gran perigo porque é cercencia non a incluiria dent ro dun
t o que diante do medo moita xen partido pero tamén penso que tén
que ser unha loita moi política e te sae á rúa e pensa que ao millar
que na medida que aumente a pódenll e face r algo, pe ro ve un
concencia participará da loit a xe - j eep e entón tra nqui lízase . Esta
ral. De inicio eu situaríaa preferi- pe rturb ació n paréceme clave. Loi blemente entre os grupos marxi- ta r encontra ' desta , conquerir que
nados de cara a incorporarse máis o pobo se decate de que esta fase
adiante á loita política, organi- é moi perigosa . de que en °Europa
zándose en opcións que t ivesen a está pasando esta, que gran parte
sufic iente am pl itude pra recoller do pobo pode ser anestesiado ,
guiado atraveso dos grandes partodo esta.
t idos refo rmistas. ¿ Cómo decatar¿Cóles son, ao teu ver, a s for- se desta? E difícil. a xente que o
mas móis perigosas da repre- denu ncia é perseguida , destruída,
sión actual?
pode rematar na cadea . pode suiEu a represió n vívoa moi a frol
cidarse. Pero hai que facelo atrade pel e vexo que, por unha banveso das organizacións revolucioda, a represió n con creta non é tan
narias. E o problema de todos .
indiscrim inada coma den.antes,
senón que vai dirixida a uns gruMARGARITA LEDO
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ESA
CAPIT ALIDADE ...

Pra defender o que chaman os
intereses históricos e inalienables
cia Coruña coma capital de Galicia
acábase de constituir no Casino
desta cidade a «Junta de Defensa
de Los Derechos de La Coruña pa ra conversar la capitalidad de Galicia». Forman parte desta xunta
nersoeiros tan representativos coma os presidentes do Casino, do
«Club del Marn, do e<Liceo cle Mo nolos», ri C<Sociedacl Los Castros»,
do «Ctmtlga s da Terra», da «Aso
ciílción elo Amas de Casa», de
C1Amigos rJ La Coruña», o seño r
ilillllotocario d, Diputación Provincial. o secretaria e tamén o bi
IJliotocario cio Colexio de Abogaclos ela Coruña, e os señores
Muñoz e Segret, nomeados «invcstigarloros inrlependentes».
Ademais ela Junta de Defensa
const ituíuse unha Delegación e un
Corrntó reprosentativo<!para mover
a la opinión pública y !levar a la
pr < ctica las àociones necesarias
para evi tar que se arrebate a La
Coruiia la capita lidad que de hecho viene ostentandm>. O que a Capit anín Xeral e a Audiencia Terri torial t ñan o seu asentamento
nes t ciclacle on os dous argu
111 · mos máis esgrim idos polos
protrt{JOnistas deste movemento,
cll¡¡amos, reivindlcatlvo. Esquén!.os<'llo. nembaryantes o out ro aruumonto que v n dado po la histo
riu 1n:ils prósimn r e nt : a im po11.111 it1 qu prn o conso liclac ión
do fo1to onplw lln o tiv ron os «ve1<111 o » do cllfunto dictador, con
totln n cor to
o sóqulto conse¡11int1 , c¡u
ncl1 í, n, clóncloll e un
c;o 1to
nr. l 1 ti mlnl Marl rirl , a
c:ld,11 lt cio
1nt 11 •
O l11nr 1 I , o Axu11tllm nto d

polo 0011 tltuolón do
X1111 t.i , po11 c<1. homs el 'Spois, n
vt1 11tl.i¡¡ , Dri ·to xn it
no n titu
c- ion do Xu nta. cont mptmla por
1111 bn11 po rc ' llt<.lx c1 ga legos con
111 ;11 s •s Pptlcismo e i11clif rencia
t1 •,t'1,1 1op11"11

Asegún a lenda de Breogán, -Íth, o seu ~
fillo, viu unha tardiña dende b cumio -·-dun outeiro da nosa ter~~ unha illa no cabo do mar
e con algúns dos seus fixo unha
barca de coiro e púido chegar hastra
as costas de Irlanda.

Fíxo se o «Breogám> na mariñeinavegación ao xeito cfos nosos
ra vila de Noia, reproducción
devanceiros. A nave xa es'tá disposta no porto da Coruña e os sedos barcos daGJuel tempo. Feite tripula ntes, galegos todo~ eles ,
ta a súa armación de bimbio? e
dispóñense a partir levando consi cuberto de peles de vaca recinengo unha copia da Pe-dra do Destitas pra se protexer da auga.
no en galego e irlandés pra as auLeva un pau cunha vela «cuatoridades daquela ·nación , pedra
dra» de liña- ~ outra de coiro de
na que os reis ce ltas eran coroa cabalo, pois cando Xulio César esdos e que leva escrito:
tivo nas Illas Británicas atopou
El Armónica, Cornubia e Ca.mbria,
que as naves céltigas. apandaban
millar con este pesado aparello os
Escocia, Eirín, Gallaecia e a Illa cj_e
fortes ventos do Norte. Tén once
/1(1an,
metros de longo por tres e medio
son as sete na_cións celtas
de ancho e un metro corenta
fillas do Pai Breogán.
de attor. O coiro. vai axuntado aos
A travesía quér'ese facer en liñ a
bimbios con cordas de cáñamo. E
leva tamén unha anela ra f 0 nre~ta .ainda que tamén os nosos
P
. . primeiros navegante.s custeaban
dear.
Coa vi axe quérese probar que deicçi Bretaña pra despois dar o
os Fisterres Célticos estiveron
chimpo até Cornualles e findar loxunguidos entre eles por estas go en lrlé)nda Os seus métodos
emba rcacións semellantes aos baseábanse nes corio.cerm~ntc/s
«c urraghs» irlandeses e máis os de Astro17omíà,- nas , corren.tes e
«Coracles» galeses, que aínda se ventos, nos paxaros e-a~ _súas mi'facían no de,rrade iro século, así gracións, etc. O Breogán _levar.3
pombas mensaxeiras pra adiantar
coma as gamelas galegas.
As testimuñas pra se facer cer- en Gali cia os acontecemen.tos
ta esta teoría son abondosas: ce - que se poidan producir na via xe.
Agora o Breogán agarda venrámica dibuxada co~ S, petroglifos, fortificacións dos poboados tos do sul - polas súas caractecelta s, así coma outros ouxetos rísticas tan primitivas somente

SISTO G. CABANA

e LAXE:

OS
PARVULOS
QUEDAN
SIN MESTRE

rrn.
No ca so d Laxe a sensibiliza ción elos µ is cios nlumnos e cia
p1opi a A ocic ción de Veciños está
esi inclo unha rf1pida solución pra ·
o problema que teñen plantexado
qu pode deixar sin escola aos
n >nos rle c tro a seis anos.

- Esper¡'mental ·de Arque-~loxía Marítima
dirixido pola Universidade Compostelana
na persoa de Fernando Alonsb Romero ·
guere revivir esta páxina da J3rehistoria
ma~ítirria galega e facer · a yf~xe do me?mó xêito.

«Breogán»: refacer a Rrehistoria·

''" nsp iwnza. stivo 01 11nurcacla
11u11h.i
pecie de loita entre «ir111 ~11 rn mnl nvenicios».

Os párvulos do grupo esco lar
do Ln o poden quedar sin esco la
cleicn o vran, xa que a mestra enoargmfa da plaza está embarazada
non lle poñen sustituta. Esta circunstancia fi o permanecer no
s u posto á mestra durante un
me. máis ~a baixa reglamentaria .
Esta mesma ituación vénse
1 •p tindo nou t ras zonas de Ga licit1 · concrntamente na província
da Coruña hai actualmente 4 7 caso·s de mestrns embarazadas
aparte dos casos de enf rmedt1do . montras que a Delegación
Provincial dispón tan só de 20
sus ti tu ta s co ntrt tadas, quedando
n 1 móis d trinta escolas desasistido durnnte longo tempo. Resulta prnadó ico que. ás mesmas
por t<ls ria Delegación, centos e
e ntos cle traballadores do ensino
s¡nran a ser contratados, mentrus outros tantos ag rdan fóra de
G, lici un pos u el trnballo na Te

".. Hqx.e7 -despois de moito , tempo, un Gr_u po · ...

--....

J
NAVEGACfONS CELTAS POSIBLES:
1.-COSTEANDO (BRETAÑ A-CORNUALLES·IR LANDA)
11.-0IRECTO A BRETAÑA SIN COSTEAR O NORTE DA PENINS.ULA IBERICA
111.-VIAXE DIRECTA, SIN RECALAOAS
.
IV. -VOlTA DE VIAXE CON VENTOS DO NORTE

arq ueolóxicos comúns ás terras
celtas: dagas, esçudQs, etc. Por
ou~rã banda nos libros· da época
tamén· se fala das relàci ó A-s dg_s
países c.e~as , nun deles - manus·crito irlandés do século Xll-que re00 11e- testos dos monxes do -VI~- fálase concretamente das relacións enfre Galicia e Irlanda.
Todo esto é a base do proiecto

pode rá encetar a viaxe con vento
de popa -. mentras os organizadores çla espedición CJWUan e1i
quén .sufragar~~ es gastos que as.cende,rí , ao p.are.eer, a · dous
millóns-e medi o de pesetas. A_súa
esp-eranza é o ésito da esperiencia, que podería pagar gracfa s a
QUb licacións posteriore? e outras
cousa s os costas tan elevados.

Breogán : amosar a reaHdade da

XESU~ ~RAN_CO
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OS MONTES:
:UNHA TUTELA _INTERESADA
, SOB_RE!RA
Se hai cousas que demostren claramente a
nece.s idade en Galicia ·de instituci4ns e~ estructuras ádministrativas propias e a artificialidade e
carócter caciquil dos actuales muni~·;pios · e. Dipu
taci6ris, ~nha del·a s é a da_repoboaci6n for:estal
e os ,montes en man común.
"

8-6-57 , art. 0 4.3), sae a Lei de Montes en Man Común , que xa no preámbulo clarexa o ámbito xeográfico que motiva a súa promulgación: «Norte y Noroeste de España». Pro af nda haberá que agardar
dous.anos máis pra poder escomenzar a apricala, xa
que o Reglamento non se publicou deica Febreiro
de 1970 (B.0 .E . .de 9 de Marzo) .

Coa promu!gación en 1941 d~ Lei sabor do
Patri!T)Onio Fbrestal do Estado, iníciasé unha campaña de consornios cos propietarios de terreos que
encaixen na defínición de monte que se dá na Lei,
ben seña" voluntarios ou polo sistema de declarar
zonas coma Perfmetros de-Repoblacj6n Obligato'
ria. '
Por regla -xeral en. Galicia., agás nos casos de
particulares, os ' propietarios dos terreos' «aptos» pra
monte son comunidades rurafes-: pa ~roqufas, aldeas,
lugares, ~.t?· que, aségún a Lei de Ré~ime Locai, poden cor:istituírse en Entidades Locales Menores, que
contró lan e agministran os recursos da comuni~a
de, dotándoa dos servicios necesarios. Está bastante claro na Lei que, sempre que se teña -un-_ patrimonio propio da párroquia ou aldea, e-eiquí está o
problema cara a· Galicia -- co informe 'do A·x~n-ta
mento, ·poderá ser aprobada á constitución du8ha
Entidade Lõcàt Menor. -f'fa'mentras,
«administr~
dorn dos béns comunales é 'o Axunta'meríto, quer.i
decid&, s6 e ·esélusi_vamenteJ o destino deles.
Así, na -nosà Terra, cando xu-rdeh os- éonsorcios
co Patrimonio Forestal _.do - Estado ,(.hoxe . ICÓNA ·e
pra os nosos ia6reg6s «a forestál», é o Axuntam~nto
quen cõnsôrciéf,' sen' consultaio cos lexítimos' pro:...
pietarios .:_a comunidade_:_ e, en moitos cãsÓs,
contra da vontade deles, chegando.a destinar a repoboamento forestàl terreos · cunti'a vocación de
horta
·pasteiro natural, cuio rende~erito serfa
moito maior adicándoos á gandeda. · · · .
E;n" conseeuendà~ ca~do . a repoboación detrivada do cons.o rció comenzá_á dar os séusJruto~, é tàmén o Axuntamentõ quen recibé uns benefícios ~n
metálico, dós que, na teorí~, é só adm_i~ist~aqÔr, ~~
tuand o na práctioà cóma propleta~ió e invertfndoo~
dun xeito _ p_
u ramente caciquil, xa que, lóxicameñte,
eses cartos det:ierfan revertir en forma de servicios,
obras ou escolas á comunidad~ p~pietariá da terra ... Non fài falla máis ca dar ·unha v'o.lta polas parroquias cuios montes comunâles foron corsorciados e están. en plena · producción, pra comprobar o
que non se :fixo con eses cartos.
Mais adiante, no ano 1968 (27 de Xulio), e
diante da barbaridade que reRresenta ignorar reiteradamenter uh ·xeito tradicioh~I de -propiedade comunitari'a (reco~ecido incluso na °Lei de Montes d~

Aínda así, os medias que o Estado puxo pra a
execución desta lexislación foron mínimos, o que
conleva retras.os enormes na declaración dos montes _en man común : mentras que no Reglamen to ffxase o plazo másimo dun ano pra a resolución dun
espediente, na pr.áctica danse casos nos que os veciños teñen que agardar dous anos e é de prever, no
sucesivo, demoras que poden chegar aos tres, catro
e máis.anos, por haber cada vez máis solicitudes de
clasificádón .

.

o

ª!1

ou

his~oriás de es~agados

A i~to hai que engadir a escasa información que
a . Administí,ación proporciona aos veciños sabor
dos t~ámites a facer, esitindo na actualidade moitas
aldeas e parroquias cuios montes foron xa clasificados e qu_e aínd.a non o saben ou descoñecen que
poden .facer unha Xunta de Comunidade, pra qué
lles strve e cómo a teñen que levar adiante.
No miJlor dos casos, a Xunta ctà Comunidade
constituída, aínda continúa o espolio. Mentras nun
COf"!SOrcio directo entre unha Entidade Local Menor
e_. 9- ICO~A _,é a primera ql:Jen percibe o total do que
lle Çorr_esponda coma participación nos benefícios
do monte, no caso dos montes gal!3gos, consorciadqs polo Axuntamento, éste garda pra si un 20% en
cçmcepto de «xestión» e dispón doutro 30% que debe invertir en servicios e obras que beneficien directamente ó comunidade propietaria. Directamente, ésta só recibe en matálico o 50%
Hai 'que facer notar que, de recoñecerse a parroquia gale.ga coma núcleo de poboación qu.e é,
aíhd_a· que SOf'.T!.ente for~ dentro dos límites que
supón a vixente l.exislación de administración local
respeuto ás Entidades Locales Menores, a Lei _
de
'Montes en Man Común non terfa razón de asistir,
xa que cada_parroquia convertida en Entidade Local
Menor administrarfa e adicarfa os terreos comúns á
producción do que resolvera o «común dos v.ecifl~s>>, sen necesidade. da «tutela» dunhas entidades municipales clarçimente caciqu.iles e ignorantes
cios intereses dos .seus administrados e que, sen ter
nada de seu, controlan e deciden sobór das propiedades de numerosas comunidades, actuando coma •
dqnos e non coma institucións ao servicio do pobo.
O caso dos montes comunales é somente un
aspecto máis do anterior.

Por X. MARIN

NACIONAL
Pontevedra

INDUSTRIAS CONTRA DEREITO
E CONTRA RAZON

A Celulosa de Pontevedra e a empresa Elnosa (Electroquímica del
Noroeste Sociedade Anónima) son os responsables da destrucción ecolóxica
da Ria e do perigo que nestes intres pesa sabor de Pontevedra:
a posibilidade dun escape de cloro de Elnosa (a menos dun Km.), que
podería producir milleiros de mortes, e que está ahí coma unha
espada de Damocles sabor de Pontevedra e os pobos de ao redor, convertíndose
nun Seveso galego, só que de maiores proporcións. A culpabilidade
recairia entón sabor dunhas autoridades que ~sistiron ao montaxe
ilegal e ao funcionamento dunha industria contaminante, e ~
permitiron a construcción doutra altamenté perigosa que agora se 25
está a ampliar de xeito ilegal, .e que resultaba imprescindible
pra \osE· Luis vAzauEz: « TAMEN EN se VESO A FUGA ERA IMPOSIBLE»
.
,
. .
o funcionamento da celulosa á que está unida por unha tubena de suministro
aL
de sosa a modo de cordón umbilical. Namentras, varias camións restar/la á poboación civil- cons- INFORME XURIDICp
trúese en Bora unha presa, sin coica
cargados de cloro atravesan Pontevedra diariamente agardando a que nocemento oficial do Axuntamento,
cre1
un choque imprevisto, ou un volque ~ súpeto, produzan unha -fuga do gas asulagándose por esta causa a ferCelulosas incumpl.e a con A le
verde terriblemente mortal. ou que sinxelamente calquera cun hipotético mosa ponte romana e a súa calza- feita ROia Dirección Xerar de reitf
da, exemplares únicos, hoxe~ desae Sinais Marítimos, do 30 de as
disparo de rifle, por exemplo, abafe a todos os que viven naquel contorno. parecidos,
§in que pronunciaran un. Ría
A ignorancia simple dos que no
seu día non se enteraron do problema real, que xa non a Celulosa,
senón Elnosa, representa. permitiron hastra agora a actitude pasiva
dunhas autoridades incapacitadas
pra tomar calquelra tipo de medida
que alonxe o problema . Incapacitadas Incluso para dar a cara e enfrentarse coa realidade do problema
quo teñen diante deles e que nós
llos plantexamos: o alcalde de Pontevedra, Sr. Queizán, enfermou repentlnam nte á hora de respostar
os nos s proguntas. o lnxenieiro
X f de Obr s do Porto non pode
foi r sin p rmi so de Madrid, o Xefe

Provincial de Sanidade, Sr. Yuste,
minimiza o problema reducindo as
posibilidades de catástrofe á incertedume dun terremoto. Namentras
o problema real está ahí: tras· o
cheiro, a posibilidade dun escape de
cloro.
Celulosas de Pontevedra púxose
en marcha no 1 963 , ubicada nunha
zona de espansión da vila, onde se
estaban construí ndo casas, chaléts
e hoteles; en pleno estuario dunha
das rías máis ricas en pesca e marisco de todo tipo, do que v'ivían
centos de pescadores e marisqueiros que dende o primeiro intre se
opuxeron á súa construcción. Enfrentamentos coa Guardia Civil e
coas autoridades de Marlna rema tarian en diversas detencións e incluso na celebración de .consellos
de guerra contra os mariñeiros. A
fábrica produciría pasta de papel tipo Krafi pra elaborar fóra de Galicia, empregando tan só trescentas
persoas, das que a maiorfa son traballadores por conta propia (tratantes de madeira, transportistas, etc.)
que non tiñan unha relación directa
coa empresa. Así. sin permiso municipal e sin pagar ningún tipo de
tasas obrigatorias, a empresa comenza a funcionar. ante a pasividade da corporación municipal e do
alcalde, naqueles anos Sr. Filgueira
Valverde.
Tres anos máis tarde o Goberna-.
dor civil, Sr. Encinas Diéguez, ordena ao alcalde que inicie un espediente de licencia requerindo á empresa a presentar planos e memo-

tra o que se µresentaron cerca de
trescentos escri.t os de protestas de
organismos e particulares. Tras un
amplio debate a.córdase conceder a
licencia con sete condicións~ entre
as que destacaban as seguintes:
instalación de medidas correctoras
nun plazo de oito meses, fianza de
25 millóns de pesetas, imposición
de peches estacionales, etc. N:ngunha das condicións foi cumplida
pola empresa, e o acordo quedou
sin cumplimentar. Namentras. os
índices de contaminación aumentan de xeito alarmante destruíndo a
fauna e a flora da · ria sin que ninguén faga nada.
Pasan dous anos e unha empresá denominada Electroquímica del
Noroeste, S. A. pide, e concédeselle
polo mesmo alcalde e Axuntamento, licencia pra a instalación dunha
fábrica de cloro e sosa. O alcalde e .
oito teniente-alcaldes (Calvete, Augusto García, Santirso, Emilio Vázqu~z, entre outros) tomaron a decistón sin dictame consultivo do asesor xurídico, e sin analizar mínimamente "os posibles perigos que traguería consigo.
Ao pouco tempo e coa actividade
de Elnosa, empeza a aparecer mercurio na ría, é entón cando a Comisión Provincial de Servicios Técnicos oficia varia$ veces á empresa a
causa destes vertidos.
Segundo nos apunta o Sr. Martínez Sánchez, ex.:.concellal do Axuntamento e unha das persoas que
máis tén loitado, atraveso da prensa
local, contra a instalación de ambas

ha ·saia palabra os represeñtantes
do patrímonio artístico nin os de Información e Turismo, nin outros semellantes, nin, por suposto, tampouco o Axuntamento complicado
nos ffJitos.
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admitida nos alimentos nun fndice
moi por baixo dos que se teñen dado na Ría de Pontevedra. A sensibilización da opinión pública e os costes elevadfsirnos das perdas de
mercurio obrigaron a que Elnosa recuperase o mercurio utilizado, mediante a recirculación da auga. De
todos os xeitos o mercurio depositado na Rfa durante anos é aínda
hoxe u.n foco importante de contaminación que difícilmente se poderá eliminar.

O CLORO: UNHA
AMENAZA DE MORTE
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a Lei de Contaminación Atmosica de 22 de nadal de 1972 e o
creto do 6 de Febreiro de 1975.
A lei prevé que por incumplimenreiterado por parte das empresas
·as poidari ser pechadas. No caso
Ría de Pontevedra é claro a simvista, xa que· as empresas, perisas e contaminantes, están a mes de 2.000 metros de calquera
boación.
A contaminación da Ría de Ponedra é algo tan evidente que relta exemplar sabor do que signifipra Galicia únha industrialización
es~ú pida e irracional; que non
a postos de traballo suficentes,
nón que pola contra destrúe as
tes naturales de riqueza das que
ían milleiros de homes. Os pros afec.tados, maríscadores e macadoras de Placeres que antes vin dignamente da Ría confestinnos:
Onde insf:alaron a celulosa era a
na máis rica da Ríà~ había de to: anguías, rabaliras, xoubas, mus, ch opos, había de. todo ... e agoxa non queda nadá. Antes axenpreguntaba de ónde eran as anías pra mercar as deiqul, agora
rgunta pra non enveleñarse. Ous lembran a súa loita solitaria
ntra a celulosa: Se cando se instaran tivésem os o apoio do pobo de
ntevedra a celulosa non se poñía,
que/a veu a autoridade dando
us e prendendo á -xente, moitos
samos polo consello de guerra.
A pesares da situación a xente
ue mariscando pois non hai ouxeito de vida, e à pouco que se
tén véndese ás fábricas de con-

º

Se ben a contaminación da ~fa é
un problema grave, éste non é o
único que se presenta no complexo
Celulosa- Elnosa, dúas empresas indispensables unha pra a outra. O
problema máis grave é a pos.ibilidade de que se produza unha fuga de
cloro dos depósitos de armacenamento instalados ilegalmente por
Elnosa e que poderia producir milleiros de mortos se a dirección do
vento leva a nube de cloro cara
Pontevedra, situada a menos dun
kilómetro das instalacións da fábrica. Por se fora pouco, un número
importante de camións contendo o
gas venenoso atravesan diariamente Pontevedra enfrentândose á posibilidade dun accidente catastrófico. Asimesmo · as posibilidades du·n
atentado están ahí; porque, como
tén denunciado reiteradamente un~
ha das persoas que máis se ocupou
do tema, Xosé Luís Vázquez, calQ_
os RESIDUOS CARA O MAR
quera persoa cun simple rifle de miaugas, así coma un constante au- ra telescópico pode producir a caserva gue E> mercan a baixo -precio:
Ago¡:a cando mariscamos non po- mento de materías en suspensión · tástrofe. O mesmo Xosé Lufs advírque se depositan na Ría co canse- tenos :. O cloro ao inhalarse coma
demos cáseque estar na auga- xa
guinte dano pra a producción ma- gas forma o clorhídrico nas mucoque pica e- ás veces queima. O coiro
esf61anos coma cabras ao. ir buscar risqueira. A contaminación atmos- sas das vías respiratorias e tén un
o marisço. As mulleres non necesi- férica e as cheirumes son importan- grave efecto caústico, sendo cautes. Por outra banda, e esto foi o sa de morte inmediata por edema
tamos maquinilla nin ceras depilaque máis dano fixo, os vertidos de agudo do pulmón e paro cardlaco.
torias xa que non nos queda nin un
mercurio en cantidades considera- A pesares de que os químicos, os
pelo, incluso o asunto témolo escables por parte de Elnosa, que o utili- químicos-técnicos que viven ao amlafrado.
za na electrólisis da disolución paro deste tipo de industrias e inA gravedade da contaminación
acuosa de cloruro sódico, método dustrialización, opinan eufemísticana Ría é tal que o propio Xefe Provincial de Sanidad~ , Sr. Yuste, de- que emprega pra a producción de mente que os escapes son inverosímiles, a posibilidade dun accidente
cianos_ lacónicamente: Temos un clor.
A contaminación por mercurio é que provoque unha fuga de gas ciotempo de sete _anos pra correxir a
máis grave que se produce na Ría ro son evidentes: ahí está o caso de
situación, senón a ría será un ser
de Pontevedra polas consecuencias. diosina, era imposible e producíuse.
biolóxicamente morto.
que tén pra o ser humano. O mercu- No caso de Elnosa as consecuenCAUSAS DA
rio é inxerido polos seres vivos que cias serían moito maiores.
CONT AMINACION
viven na Ría fixándose no seu orgaPuidemos comprobar o perigo
A contaminación na Ría prodú- nismo sin posibilidade de elimina- real que representa esta industria
cese principalmente polo vertido di- ción, especialmente nos mo:uscos, lendo o libriño Normas Básicas de
recto dos resíduos por-parte de Ce- que ao ser consumidos polo home Seguridad editado polo Departalulosas de Pontevedra, que produ- provócanlle doenzas incurables, so- mento de Seguridade de _Elnosa e
cen a disminución do : osíxeno nas bor de todo na certeza cerebral. do que cada traballador dispón dun
Neste senso hai que sinalar que a exemplar numerado . As oitenta pá·organización Mundial da Saúde / xinas de consellos non teñen des. Ji~l/J¡fj¡.~ FAO fixou a concentración másima perdicio. Párrafos coma o segui~t::
~(fti(.fP{ifl.i!J($~..:;t
Tan pronto como se tenga not1c1a
~f!!:f::.~;;,Í!ilffJ!.tf!/k:
de una fuga de. cloro,_ independien~'-i':~,;_!'-Jf;.>!;·\.;.~·
.k_~;.,
temente de su mtenstdad, debe tra• --1:'- -·· • .,E., •,ct-r-,;.•..,.lff · :J~'>
,• ?fi..~""'·"·
"Gf'tl>o: ·~1'-.'=~!f:.~.i.t.•~·.:~·i:.tS.:•~:;?if4.~.
tar de corregirse ya que las fugas de
...~ •. ·~ ... - . .. ~. ~lf{:J;¿,,
'.'ff'd!J,.;~}f-.-.~1k~i:~:,;:f;.(:/:!t.r.:;)/ff!i!~~..,.~~'t.,~··.··
cloro siempre · aumentan, nunca
rç]?;_i.J "··-::.':P.··~?:!¿.~~···~·· ·~~~· '·· ~ .. ,~.:; ~ . . -. ....~.... ~;1,y:¡•!,r.fJl~i!· ·.-,;~··
. ·.-::.: .f'.~~'t'!::if?;.!t.,;J!â51/itrfi~;¡fli/:.}:~:.~'4':!f.::;.¡.¡;1,.'_.'fj~~-Jfi~!~'i/..~:f~~;fJ. mejoran por sí solas ..., poñen· de

manifesto a importancia do problema. Pesia todo as autoridades calan, escóndense ... pero ¿qué medidas de seguridade están previstas
pra o caso de que a fuga se produza? ¿ Cómo un Axuntamento consinte o paso de camión polo centro
da cidade?
¿ Cómo se permite a realización
de obras sin permiso , e o funcionamento de empresas que por riba de
contaminantes e perigosas son ilegales?
Son moitas as preguntas que se
fai a xente, como maior é cada df a a
sensibilización encol dun problema
que xa non somente é de Pontevedra, senón que pode estenderse ás
outras zonas de Galicia, porque como escoitamos repetidas veces ao
facer este reportaxe, o tema da ecoloxfa e o da Rfa de Pontevedra é un
tema tfpicamente polftico. Cando o
pobo de Pontevedra e pobo galego
seña dono .do - seu propio territorio
será . cando se solucione o problema.
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FERNANDO GONZALEZ LAXE
Os procesos de crecemento, e moito máis os de
índole .capitalista, provocan por unha banda un desfase nos ritmos de aceleración e desembocan eñ situacións de contradicción co aparello productivo; e
pola outra, producen unha agresión ás formas de
producción tradicionais.
A polftica pesqueira española, o Pian de Renovación e Protección da frota, as concesións favora bles pra a construcción de novos buques e a lucratívidade sectorial na actividade estractiva, provocaron un enq uellamento cara ás frotas de altura e de
gran altura de todas as actividades pesquei.ras.
O período 1961 -7 5 sign ificou pra a frota pesqueira unha etapa de grandes transformac.ións e
modificacións estructurais que permiten afirmar o
cambeo na orientación da actividade pesque ira.
Dos vellos, antigos e escasos .buques, pásase a unidades máis modernas, con tecnoloxía avanzada e
de elevada tonelaxe, cara a caladeiros moi lonxanos. Mais se as transformació ns prodúcense na
pesca de altura, non é menos ce rto que a chamada
pesca artesana l, a costeira, tamén sufriu as consecuencias c;leste período de crecemento.
Pra poder ana lizar os procesos de transformación que esperimentou a frote artesanal, levaremos
a cabo a aná lisis da frota da província ·da Coruña. A
comp lexidade dos datos imposibilitaron a del.imit ción do marco xeral galego, anque isto non debe
supor"'\ r unha reducción das súas consec uencias.
Se no pedodo 1960-74 as embarcac ións de alt ton laxe esperimentan un alza inusitada propia
dun mo lo de crecemento dirixido a esa determinod frota, frota de baixura coruñesa esperimen t u un
scenso do 56,3% no número de embarcaión no m smo perlodo. Frente a est a reducción
1 11(1m r d s mbarc cións, a tonelaxe das mesum ntou nun 19 ,23%. Isto, xu nta unha alza
t n 1 m i p r unid de pesqueira, provoca
1
o d raus e mecanización, é decir, unh m i nd m canizaclón.
Non oust nte , a perda que sofre n portos dunha
ran tradición mariñeira tén hoxe como consecuen cia o bandono da actividade pesqueira. Así, dos
trint ete portos da provincia da Coruña, só ún presenta unha alza pra o período 1960-7 3 en canto a
mbarcaclóns. Os restantes, coma Lorbé , Barallo·bre, Caión, Corme, Camelle, Noia, Carnota , Muros, ·
Portosiño, Porto do Son e Ribeira , con porcentaxes
superiores ao 70%. perden embarcacións pra o
mesmo periodo.
Esta transformac ión das econo mfas tradicionais provocan un abandono da pesca , pra pasâr a
unha combinación de trab21los, seguindo no mesmo marco dunha economfa perifé rica tradicional,
ou senón, coa invasión do cap italis mo, produce unha adopción da pesquer1a a dito sistema económico. Esta sustitución de actividade pesqueira provocou, xa que logo, unha case tota l desaparición de
certas frotas: tal é o caso de Redes, Lorbé, Caión,
Corme, Camelle, etc., e tamén a sustitución pola actividade marisqueira cunha maior importancia, coma os casos de Noia , Póboa, Rianxo, etc.
Mais en definitiva. esta mutación estructural da
actividade productiva pesqueira tén outra consecuencia de grande importancia. Non somente o desmembramento da frota provoca a súa paralización

tencia e da tonelaxe media das embarcacións son
ou a súa conversión noutra actividade paralela · e
eonsecuencia dá adaptaêión da frota ·pesqueira· trasimbiótica, senón que trasmite unha ·novà consedicional · ás novas cóndicions do- sector. A ·· ií)trQ.duccuencia ás economías tradicio"nais, coma é o ésodo
ción,, 'de nova tec.iloloxía : 'unha meirande 'racionalida poboación. Ou seña, como ·a dificultade de continuar traba llando na pesquería vaise complicando : ; zació~n, etc, esixen . tJhha modificación ~n ~ caí.ito ás
poténciase o fluxo migratorio dos traballadores e as
unidades de' pré>ducción pesqueiras.
·súas famílias.
lptO que noh é xeral pra ·toda f rota provoca O
Estes cambeos na estructura productiva dq fro abandono dà actividade, o :que postériormente àsôciase coa crisis dos séctores tradicionais ,d.as' ecoriota supuxeron un descenso de perto de cinco mil
mías periféricas e cos prbeesos de ef'.l·igración cara
.mariñeiros nos portos da Coruña M periodo estudaos centros de proêlucción na percura dun posto de
do. Portos con descenso de traballadorns do- mar
son: Espasante, Cariño, Cadeira, Bar.allobre, Mugar· traballo.
:: En definitiva, o proceso de crecemento do secdos,·Ares, Redes, Pontedeume, Miño, Sada, L0rbé,
Mera- Oleiros, Caión, Malpica~ Corme, Camelle , Mu- · _tor tivo· dúas orientacións: a consolidación. do capixía, Coroubión, Fisterra, O Pincio, Lira-Carnota, Mutalismo pesqueiro no sector, fundamentalmente nas
ros, Portosiño, Porto do Son, Ribeira. 'M'entras que
frotas de altura e gran altura; e a desaparición da
somente oito portos esperimentan unha ·atracción
pesquería - traeliçional, impotente de cont inua~ co
da poboación pesque ira : O B~rqueiro, Bares, O Feset:.1 -labor esti-a"ctivo que non é nin económi~a niso.rrol , A Coruña , Laxe, Camariñas , Noia, Póboa e
cialmente rentable .
Rianxo.
ESTRUCTURA COMPARATIVA (embarcacións· meE decir, que pra a frota artesanal da província
riores
de 2o T.R.B.) "
da Coruña asistimos aos seguintes procesos:
a) disminución -das embarcacións da pesca traN. 0 EMBARCAC
-TRIPULACtON
dicional. · '
. 1.960 1973
. 1973
19.60
b) as perdas sufridas nalgúns portos, ao desa,. 91
parecer un volume elevado de embar:cacións, su28
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«Desemalo capitalista e crise pesquei-ra»
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Paises Catalans

España

Tarradellas coas · alforxas

testo Constitucional a debate

·valeiras

MARIA ALONSO

EMILIO VEIGA . cia co Poder, non coa UCD. O que

constitucional que poida traguerlle, un día hon mol lonxano, dificultades. Moitas das pegas socialistas están no terreo dos principias; outras non tanto. Non están
conformes os diputados do PSOE
coa mención referente á Igrexa
Católica no artículo que reconoce
a libertade relixiosa , nin coa aprobación do «lock out» empresarial,
nin coa facultade que se concede
ás empresas privadas pra promoveren e dirixiren centros de ensino
que logo obterán a subvención do
Estado.

Enriba da mesa dos -membros
da Ce>misión correspondente do
Congreso está xa o anteproiec·
to definitivo da Constitución. O
debate iniciaráse o ·prósimo dfa
cinco e hastra que ' o procede··
mente non chegue á súa fin non
haberá vacacións parlamenta·
rias.
Son 36 os diputados que in·
tegran a Comisión de Asuntos
Constitucionales; eles son 01 en·
cargados de conquerir que o
consenso -hastra hoxe unha
palabra sin moito contido- se
acade. Trótase de obter un tes·
to constitucional co que poidan
gobernar, sin trastorno, demais
todas as opcións polfticas que_
poidan aspirar ao poder con
certas posibili_dades de ésito, é .
decir, · centristas e socialistas.

Finalmente , os socialistas
manteñen o seu voto particular á
forma do Estado. E decir, que
frente á fórmula proposta no testo
España es una monarquía parlamentaria, o PSOE defenderá o opción republicana . Ao redor do anteproiecto de Constitución móCARLOS FERRER.
vense xa os máis poderosos gruEN DEFENSA DA LIBRE EMPRESA
pos de presión. Dous deles móstranse especialmente activos: os
nalidades» sigue sendo custionacentros relixiosos de ensino e as
ble. Discrepan igualmente dos
contidos do capítulo que fai refegrandes centrales patronales. Prn
renc.ia $s autonomías e dalgúns
estas últim as o sinal da batalla
aspectos concretos en materia de
deuse co proiecto de lei cle acción
mora l e bons costumes.
Jndical nas empresas. O recono A minoría catalana, pola s(1a · cemento das seccións sinclicules
banda, que pres~ntou un bon pa- así coma a necesidade de chegar
a un acordo entre comité de em quete de emendas, non ve con
presa e dirección en temas tales
rnalos ollos o ar.iteproiecto. Consicomô a flesibilidacle de plantillas
dera, eso sí, que as _competencias
. das comunidades.. autónomas po- ou os sitemas de traballo foi un sideben ampÍiarse. Moi se~ nal de alarma que puxo en moveden
· - mellsnte punto de vista é comparme1ito toclp o poderoso m ecanis
tido polo PNV.
mo das grandes centralcs patroPra os comunistas hai êustións
nales, CEOE e CEPYM E. Pra o
de detalle que é preciso millorar,
presidente da prim ira, Carlos Fetales coma o contrai do Executivo
rrer Salat, o que significa t n só a
por parte do Parlamento e o pro- / lomocratización ds vida nas fóbri
cedemento pra designar o Presi - cas vén representar a morte da libre empresa. E evidente que a ba
dente do Goberno.
O PSOE mantén a actitude talla çla .. Constitución tampouco
ll ela van dei'xar gañar doadarnen máis crítica . O partido-alternativa
te .
non quere, ao parecer, un testo

pasã é que nestes intres a UCD
está no poder. E nós, coma nacionalistas, temos que pedir/le que
nos dea pa'rte del a nós. E o soUCD GAÑA
porte gue lle puidemos e/ar tén as
Dos 3~ diputados d~ Comisión,
suas concesións, por exemplo o
17 pertencen a UCD; 13 son soreconocemento das nacionalida·
cialistas, 2 comunistàs: 2 · - de
des na Constitución ou a renuncia
Alianza Popular e 1 pertence á
do "Goberno a poñer veto ás decif1J ' _p_rimeiro _IL!gar Tárradell?S
rninoría catalana e outro ao grupo
tivp que manter seis entrevistas, sións dos Parlamentos autónoparlamentaria PN V. · Comó pode
seis, co presidente Suarez i:ira invs. Despois destas . afirmacións v_erse, todos os -grupos terían que
e de decir que non renuncian a esunir.se pra-sacar adiante unha proconquerir únicamente unha declatar no G'oberno no futuró, o Con- ·
posta contraria aos intereses do
ración conxunta de princip!oS
greso fixo _profesión de te pola soque non ·de normas - que nin
partido no poder.
cialdernocracia- e éleeidiu que, sen·siquera aparece firmada e a súa
Non é este caso que· nos ocu-:- plélsmación.. en normas xuríêlicas do nacionalistas, por agora non se
pa. Precisamente no tem·a da
mudan ..cle no_ryie e gárda_n 0 de
conc reta-s depende das xuntanzas
Constitución · non caben alianzas
Partit Nacio.r:aiista-cata lá pra .can~
da Comisión Mista do Gobernode voto -éntre ideoloxías dispares.
GenerJlitat e_ en boa medida da do remate a_ fu_sión dos outros . E decir, que non resLí lta previsible
grupos que sé reclaman de
l;oa vontade da Administración
que Al i.anza Popular e Partido Socentroesquerda con Converxencia
cialista voten conxuntamente en
espa1io~a- ·
Democ rática , fusión á que- son
perxuício da Unión de Centro De- Como se parafrasea en cleterreacios os democratacristianos de
mocrático.
n¡ioaclos sectores da opinión pú-. Unió Democrática de Catalunya e
Polo que se retire aos puntos
blica catalana, pra tal viaxe non lle
a Esquerra Democrática de Catade conflicto mantéñense os meslunya , que preferfrían unha fedefacían folla tantas alforxas. Asemos ca no borrador, inclusive en01·m nos comentaba un conselle·r ración.
gádeos'e cautràs. · Pra o ·grupo de
ela Goneralitat, os acordos son tan
Pero os pujolistas non están _Ali~_n-z'a· ~opuJ,éf.r o térm~n:o :~maciodifíciles d,e plasmar no orde xurídispostos a pactar alianzas temdico que non hai que agardar re-'
porales e só_ participarían dunha .
-~ultados inmediatos. Parece ser
fu~ión : O que está claro é a inci- .
~
que o cidad@n catalán tén que ·esdencia que Converxencia Demoltlr ledo porque Tarradellas a parcrática de Catalunya tén nas catir c!c ago.ra pode convocar reupas medias e na pequena burguenións cos_ gobernadores civ11es
sía, e indudablemente é unha forelas províncias catalanas. Este é o
za política coa que hai que contar
OARSO _ logo da ruptura de Euskadiko Espode r que o ,Presidente rabuñou
en Catalunya. Non se poden es-: Ao mes~ó temp9 q~e· n.C'.I_rúÓ_ ke rra) viuse matizada coa declade M ad rid . Parece ser que o cidaquencer os 1 5 mi l ·militantes cos
resonan _os "disparos dos derra· ración saúdo que os dous últimos
dán catalán tén que estsr ledo taque conta nestes intres, o que - deiros _atentados da rama mili.: - realizaron ao marxe do conxunto
m · n porque a partires do curso
supón que medrou un 4 73 por
tàr
ET A que produciron tres xeral encol dos lazos que os unen
que vén nas escolas ensinaráse o
cen con respeu to ao ano pasado.
feridos, axentes da fo'rza públi$ con Euskadi Norte e que obviae paiiol e o catalán a todos os'
cã, ún deles en estado moi gra- _ mente o PSOE non suscribiu. Así
~~lurnnos que o desexen. E estes
CONFLICTOS NO TESTll
ve, 0 Consello Xeral do Pais pois, os conselleiros do PNV, Eusson os trunfos dunha viaxe preE ARTES ~RAFICAS
kadiko Eskerra e o conselleiro seBasco enunci6u 0 pasado luns 0
te ndidamente histórica prá a que
- - súa ·pcopagandeada · dedctra· cretario fixeron pública unha dea nós tam én nos parece que no.n
.
: çlaración complacéndose en
ci6n po!ftica.
Esta semana houbo dous ~ec
fctcfan falla tantas alforxas.
viar un saúdo ao territorio de .Betores que mantiveron folga xéral:
Nun país-'tan conflictivo comà • nabarre, Laburdi e Zuberoa coas
o testil, que durou dous días,
o
CONGRESO DA
de artes gráficas, que xa leva un- - Euskadi e cunha disparidade tan que 0 pobo baseo de Euskadi Sur
CONVERXENCIA ~
grande entre as forzàs "que com- síntese unido por permanecer en
ha semana, e nunha asamblea do
poñen o ·êonsello Xeral é noticia ina[terables vínculos de fra.temisector que se celebrou o luns no
Por outra banda, esta semana
campo de ft'.1tbol da Guinegueta· que as deva_nditas forzas chega- dade.
tivo lugar en Barcelona o Congreran a un acordo enco~ de algo,
A mesma hora tamén que as
uns 1 5 mil traballadores presenso de Converxencia Democrética
mais ca o contido de dito acordo.
axencias enviaron o longuísimo
tes decidiron a continuidade indede Catalunya. Os lemas do congreNo referente á declaración pro- testo do Consello Xeral, a policía
finicis da folga até conquerir as
so foron entr~ outros nós somos a
gramática este escrito non deixa
de San Sebastián informaba pola
s(1as reivindicacións. Nesta asamalternativa de centro -esquerda e
de ser unha clásica enumeración
súa banda da detención e encarblea 'houbo unha mostra da vitali'somos o partido nacionalista caclade obreira cando os presentes ·de principias xerales que van den- celamento de varios .membros da
talán. De 6 a 7 mil persrn:1s asistide a petición dunha Constitución
estrema dereita que tiñan partici aboiaron durante sete minutos ao
ron ao acto inaugural no Palau
democrática ou o reconocemento
pada nos derradeiros sucesos
representante das Comisiones
Blau Grana no que o secretaria
protagonizados polos denominado autogoberno, á esixencia de
Obreras cando intentaba diri><irse
xera l: diputàdo e êonseller da Geque o traspaso de poderes da Addos incpntrolados. Aos detidos
repetidamente aos traballadores
nera litst por Converxencia Demoministracióñ ceroral e a celebra - acúsanos, entre outras cousas, de
pra espoñer a decisión das diricrática, Jordi Pujol , espricou o covarias voaduras, ataques e incención dãs eleccións municipales se
"xentes. desta_ centraJ s~ndical asequeteo dos converxentes con
fagan _'o _máis rápiclarnente- posi- dios e a ún del-es ocupóuselle unçtún a cal· había que vol!ar ao traSuárez e o seu partido en Madrid.
ble.
ha pistola. As detencións producfbalro. As bases de. Comisiones
ronse a raíz dun longo e detallado
Non hai pacto con UCD nin haOb rêrn-s mostré-Í-onse .iibso-luta- SAUD0 A ~
informe que o Consello preparara
/Jerá pacto electoral endexamais
meñte contrarias á decisión da EUSKADI NORTE
e.que presentou ao Goberno Civil
A noticia desa declaración políentre Converxencia Democrática, súa dirección e manifestaron púpra que actuara neste senso. Nun tica das forzas que compoñen o
e o partido de S1:1árez. Eso sí, hai _ blicamente o seu apoio á folga inca denantes.
Consello Xeral (PSOE, PNV e EIA.
negociacións. Converxencia nego- definida.
-

Tarre1dellás xa voltou, pro a
súa viaxe non se pode calificar
precisamente de histórica, aífl·
da que a niveles oficiales se lle
bote literatura dabondo ao
asunto e se fale do positivo que
resultou.

o

e

Euskadi

:Acordo~ '10 Consello Xeral
de

en-

e

MAIS VIOLENCIA
Máis preocupante é pra todos
o relanzamento da ofensiva da
campaña militar de ETA. A publicación hai algún tempo dos puntos mínimos que esta organización consideraba elementales pra
chegar a un alto el fuego, non fo ron tidos en conta, ao parecer, polo Goberno, que se apurou axiña a
negar a posibilidade de que se
poida chegar a algún tipo de acordo ou negociación. Esta postura
do Goberno nun intre tan crítico o
único que pode acarrexar e esté
acarexando pra Euskadi é unha intensificación dos atentados que
aumentan de día en día e que produciron nos derradeiros meses
numerosos policías e colaborado res mortos e 'teridos.
Mentras en Euskadi non se celebren as Eleccións Municipáles
coas debidas garantías democráticas o pobo baseo vai seguir estando condenado a contemplar como
as declaracións programáticas
dúns e doutros se suceden e a ouservar como cada día se polarizan
as situacións sin que se albisque unha saída a corto plazo. Podemos decir que o exercicio do poder non é
nada envexable hoxe en Euskadi.

OMUNDO

14 /A NOSA TEBllA

PINOCHET CAMBEA

Portugal

Dese tabilizaci6n e novo
proiecto otelista
AMELIA CAMPOS
Nun pafs onde o poder poUtico estó entreg~do a unha coalición PS-CDS, empei\ada sobre todo en resolver unha crisi1 que non
resolve, en decretar medidas de austeridade que non son aceptadas, o descontento da opinión pública ' instrumentalizado e aproveitado esencialmente por un partido 1oclal-demócrata, o PPD-PSD,
que se colocou deliberadamente na chamada oposición pra ir collendo os frutos do descontento xeral, empeftado coma est6 en
afrontar con forza e en solitario as pró1ima1 elecci6ns. Hastra daquela o estatuto de oposición permitralle minar a opinión pública,
xa que controla vario• medio• de comunicación importantes, e asistir tran quilamente ao agravamento da crisis na que estó inmerso.
A nivel militar. a de reita gana
posicións cada dia má is fortes: o
Almirante Rosa Cou tinh o, repres ntativo da esquerda, é rehabi litado polo Supremo Tri bunal M ilitar das culpas que sobor del recaían no chamado Relatório das
Sevícías relativo aos sucesos do
25 de novembro. Mais o Almiran te Souto Cruz non acepta esa decisión e plde a dimisión do Présirlente Rama ll o Ea nes qu e desaso licitude nun longo e
t nd
o nfu o c municado t ra nsm itido
polo m cllo d comunicació n.
/\ctualment , ¡;¡ entrada de Rosa
c lltinho proh ibida en cáseque
l d"
unidad d Armada po1 • ro p utlvo
com ndnntes.
í'l 1 ut1u lh ncfn, 1 xitim id de
n
ttr
Goh rn dor da Re
i 'm Mllitnr el Ll b

ta militar que conquire. en troques
da dimisión dún dos seus elementos, o Xe neral Rocha Vieira, a dimisión do propio Vasco Lourenço .
OFE~SIVA

POLICIAL

No medio de todo esto, o sucedido nas últimãs semanas no Porto gaña unha importancia particular. A Policía Xudicial comunicaba
que axentes seus interceptaran un
pian no que estarian envoltos milita ntes do PRP - Parti~o Revolucionaria do Proletariado -. Do
pian formaba parte a evasión de
elemento s do PRP presos e som t idos a xuício por sospeita de
imp licac ión en varies asaltas a
b ncos. Nesta acción, interceptad pola PX, militantes do PRP
raran sobre os axentes, mal ndo ú11 e ferindo dous, ún deles

A noticia é importante por moitos motivos: se por unha banda o
PRP tivo accións importantes antes do 25 de abril , a oportunidade
e a eficacia das súas accións despois do 25 de abril deixan moito
que desexar. E unha organización
con fraque implantación e, no intre da súa inclusión no MUP, Movemento de Unid8de Popular,
crea.do ao redor da elección de
Otelo, tivo actuacións moi çriticadas no momento. Mais o sucedido plantexa varias problemas: o
da oportunidade da acción a levar
a cabo (¿c~I? ¿será verdadeira a
versión do comunicado-da PX?), a
facilidade con que a PX tiña informacións sobre a acción proiectada , o aproveitamentó do feito pra
unha percura rigurosa na sede do
xornal Página Um, onde, asegún o
propio xornal, a Policía levou documentación dos arquivos refe. rente, sobre todo, ao caso da rede
bombista incontrolada e ao proceso dun miHtante do PRP preso,
Afonso de Sousa.

A FACIANA
X. A. GACIÑO

1

Novos ventos corren por Chile, afnda que sexan pra
prolongar a dictadura militar implantada nese pafs ~ J 1
de setembro de 1973. O cambeo de faciana que se tenta
facer coa introducci6n de civfs no goberno e coa prepara- .
ción dunha «Constitución» tén todasi as caracterfsticas de
·ofrecer unha millor imaxe, sen que se produzan moficiaci6ns esenciais no réxime poHtico. Nin siquera parece que
se buscara a colaboración dos elementos móis conservadores da democracia cristiana, que puidaran darlle unha
mfnima cred~bilidade formal.

ATENTADOS DA DEREIT A

O que é certo é que a opinión
pública chegaría aos poucos a ter
concencia de que a dereita era a
principal implicada en accións
deste xénero: o xuício da. rede
bombista continúa e, recentemente, unha organización de
est rema -dereita reivindicou a au toría do incendio da Facultade de
Cencias de Lisboa, prometendo
máis acción en tanto non fosen liberados os bombistas presos. Recentemente , conoceuse a esistencia doutro grupo de estrema de, reita. o grupo Antónia -Antónia ,
con fortes vencellos aos medies
de comunicación, autor de varias
campañas de desinformación e
dun atentado' frustrado ao Presidente da República e a varias outras personalidades e que tiña por
- fin facer voar polos aires a trib_una
onde eles asistiran ao destile militar rlQ último 2·5 de aoril.
· Todo este estado de opinión foi
de súpeto modificado pola noticia
relativa ao PR P: é a esquerda nova ment e a culpada da desestabili zación , un. axente foi morto. o fei to é aproveitado a nivel de comu nicación social e todo o resto pa sa a segundo plano.
Se pensamos aínda na movil i' , zación que novamente se tenta
facer encol de Oteb e no pmiecto
dun novo grupo polftico do que o
programa- base serra o documento alianza pobo- MFA - o máis
progresista que xurdiu no tempo
do avance revolucionaria - e os
testos da campaña presidencial
de Ote lo, se pensamos cómo o
PRP estivo sempre ligado a esta
figura polít ica, podemos ter a cert eza de que a creación deste novo
grupo sufrirá, polo menos, un considerabl e atraso.
Ainda, e má is grave, parecen
estar cread as as condicións pra
que, a cuberto de investigacións
en nom e da seguridade do Estado, a PX poda, en calqu era intre,
vi olar a invuln erabilidade de domici lio. com o suceoou en relación
ao Página Um, no Porto.

A crise do réxime chileno prodúcese a raíz da condena da
ONU po las vio lacións aos dereitos humanos naquel país.· Pinochet contestou cun deses referéndums que no Estado español conócense ben, polo uso que deles fixera.. o réximé
franquista. Ese referéndum , noustarite, non tivo unha aceptación unánime na Xunta Mili~ar , provocando o apa~amento
dela do xeneral Leigh e do almirante Toribio Merino que o
consideraban contraproducente, amosándose máis partidarios de facê rl lm proceso máis lento, pero máis seguro e éon
máis credibilidade.
Por outra parte , estas maniobras do réxime de Pi.nochet
- que seguirá na presidencia, velando · de cerca o labor do
seu xefe de· goberno - hai que ~nmarcalas dentro da polftica
de · Norteamérica nos seus domínios latinoamericanos. Como xa aludín no meu comentario sabor da derradeira viaxe
de Jimmy Carter, Norteamérica tenta de modificár o apoio
que Nixon prestou aos réximes gorilas nos pal ses latinoamericanos" A prolongación desas dictaduras, coa axuda- de
Norteamérica, non cadraba ben coas reivindicacións en prol
dos dereitos humanos feitas por Carter, con respecto aos paí- ses do leste. Nese contesto, esprfcanse as maniobras instítuCionalizadoras en Brasil, Bolivia, e agora en Chile.
Paralelamer.ite a esas manibbras institucionalizadoras
Pinochet dou algúns pasos no camiño de aliviar a implacabl~
represión levada a cabo contra as fdrzas progresistas, co seu
xesto de estrañamento (outra palabra familiar entre nós, dentro xa das actividades do posfranquismo) dun fato deles, nun
nél mero nin siquera simból'ico porque r:ion chegan ao cento.
, cando son miles os presos que padecen cadea, sin esquencer
aos miles que foron eliminados flsicamente nos ·primeiros
t~;np~s .da represión. Esa sangría humana tivo a súa repercusron lox1ca na forza da op0sición chilena- progresista, aíndá
que os l)ostigamentos ao réxime-de--Pinochet non cesaran en
ningún momento.
O recordo daquela esperanza frastrada que significou ·o
goberno de Unidade Popular :-de Allendê é inevitable nestas
circunstancias. A. decepción que causou a imposibilidade de
acadar o socialismo pola vía parlamentaria (unha nova imposibilidade, porque xa no Estado español fracasara tamén)_tivo
repercusións na actuación das forzas progresistas en todo o
mundo, e particularmente en E•Jropá, onde a posibilidade do
acceso parlamentaria parece máis viable ca no Terceiro
Mundo, e dou pé ás forzas máis revolucionarias, pra xustificar
a súa d€fensa da inevitable violencia no camiño do socialismo. Mesmo hai quen atribúe o fracaso da unión de esquerdas en Francia a un recelo inconsciente· (ou consciente) cara
a resposta violenta da dereita.
En calquera caso, pénsese o que se pense sabor do acce.- ·
so parlamentaria ao socialismo, é evidente que hai tamén..un- ha responsabilidade de quen asumen ese tipo de espe~imen
tos, pra non convertir o seu pacifismo a ultranza nunha espe·
cie de suicídio popula r.
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O fútbol -infantil gal·ego
Se decimos que esta~ conversa é con Manuel Costas
Bermúdez, a moitos aficionados ao. deporte do
fútt?ol non lles dirá riada; mais se decimos· que éUT.0 o que n9s vaia axudar a revolver un
pouco · o problema en que se ven atallados os
rapaces galegos que queren facer da súa primeirá
mocedade unha vocación cara ese deporte que
cáseque todo ·o ml)ndo hoxe· chama rei, estamos .
ben certos de que a grande morea de
·aficionados de Galicia lembrará sen dúbida
aquel rapaz que destacou no R. C. CELTA,
internacional xuvenil e aficionado, que logo
xogaría õo FERROL, no ~ERCULES de · Alica.nte, no
·C. D. OURENSE,
que remataría a sua
carreirá deportiva no. ALON ORAS de Cangàs. ·

ei

neles, Manolo, Costas e tf, puido ·permitirse o deixar qut! tf e o
mesmo Félix, daquela, _forades
. pra out~os equipos? .
O meu caso, e cóntocho a tí xa
que pode .ser o caso de moitos rapaces galégQ~ d~ ho-xendía, foi
_que daquela un directivo do Celta
·acheg'ous.e a min ·decfndome que
o entrenador, Roque Olsen, pra a
temporada que iba escomenzar, OS RAPACES DO RECREATIVO, FINALISTAS DO CAMPEONATO PROVINCIAL
non tiña pensado contar comigo
pra xogar no equipo titu-lar. Eu,
co meu traspaso aforrou polo meaínda moi novo, collín tal cabreo
nos ao rente dun millóns de pese- ·
que decidín entrar na operación
do traspaso de Xoán e funme pra . tas; eu millorei moito o contrato
o Ferrol. Tamén debería ir Lezca- que tiÃ.a en Vigo, mais as oportuno, pro non quixo, quedouse en. Vi- nidades de millorar a miña carreira
go e logo xogaria tamén en pri- deportiva víronse mermadas.
Despois veu a outra etapa de xomeira; se eu me quedara daquela,
non o sei, non se pode afirmar, gar co Hércules de Alicante, co
Ourense, deica rematar. cansado
pro de certo que ao millar hoxe
estaría xogandó como o están os xa de ver as inxusticias que tantas
meus compañeiros da etapa xuve- veces se ·dan no terreo profesionil, ben no CELTA ou ben noutro nal, co Alondras e xa en pian de
aficionado, onde aquel ano fomos
equipo punteiro· da Liga española
de fútbol ; arnais é de interés sa- os ca·mpeóns de >Galicia .
Hoxendfa adfcaste, amais .do·
lientar eiquí que o Celta daquela
teu traballo, a entrenar un
LITO NA TEMPADA 66-67, DEFENDENDO AS CORES DO .CELTA
equipo de fútbol infantil, ¿son
cecais lembranzas dos teus millo~es tempos?
Sí, é posib-le; fago esta diante
de todo porque me gusta o fútbol
e, como ber:i dices, a lembranza
dos ten)·p·os en ·ç¡ue millar·· 0 pasei
xogando, nos infantiles e xuveñi. les da miña Terra: lévame tamén
_çara estés- rapaces-. a ·deprenqer- ~
lles à pouco que eu - poi<i_o ._.~e ,. s'a- _
b_or .de·.:to~q: fa~~~ neJes u"': ~eTdà-._. -1
deiro eguigo de · am_igos, con:io ...-.
eramos nós no meu ·tempo, "e
Facíanse eliminatorias locales e
guia\os ta»mén polo camiño da súa dantes na Universidade de Sanchegábase á fase provincial , navocación futbolística.
tiago, dende os cinco anos atrás,
cional. estatal. .. Agora desta ffxo. ¿Cómo ~naceú o teu _
e qoipo,· o .fix.éronse socios ·e sinten afnda c0se cárrego a Federación Española
Recreativo C. de F.?
.
ma súas as cores do Club.
Unha vez que deixei o fútbol en
¿En qué se diferencia este de fútbol, co mesmo sistema . An_ ãctivo, vin -as .moitas posibilidâdes ., tempo de- fútbol infantil dó que /que nos xurde unha· desventaxa
_importante: os outros anos, os ra,._ gue eu !iña·pra-,facer con este¡; ra- . tf yjviches?
• P.cfees--o qua outros, ao millõr; pú~. P,ols, pra _desgracia nosa / non paces tiñan segwro .· tanto se se ~
deraJl, majs ~uê non ·quixeron sa- · se diferéncia eh nada ; dende hai mañ caban nun entreno coma nu n
'- crjficarse nada por eles; fixen · undazaseis anos, os infantiles siguen partido os gastos non eran á conha chamada e, cál foi a miña so1..:· · a xogar nqs mesmos campos de ta deles ; e hoxe, a Federación copresa, que viñeron moitos· máis · terra dos. colexias, coas mfnimas rre cos gastos se a lesión acontedos que eu podfa atender; desto
axudas; pode décirche que eiquí ce nun partido, mais non nun enxa hai cinco anos e en todo este
no Morrazo hastra o dagora non treno ou no desplazamento co
tempo sempre estivemos nos prf- 'houbo campos onde os nenos equipo, neste caso terfa que fameiros postos <;ias competicións,
puideran xogar; e en Cangas non cerse cárrego de todo ou ben o
· deica chegar a xogar a final d~
dispoñemos dunha pequena ins- Club ou ben os pais do rapaz.
Son algúns dos moitos atranCampeonato provincial co Florida
talación municipal e_ temos que
Celta de Vigo; hoxendfa, o equipo
agradecer que os de Massó nos cos deste deporte, que xa nos
deixen usar do seu campo, hastra seus primeiros pasos anda froude xuveniles do Alondras, que está xog~ndo a fase final de ascenso
que calquera dfa teñan que facer xo e rufn. Pra que logo digan
ao Campeonato de España, conta
unhas reformas e os rapaces xa contos e sumen contas outros
homes e outras sociedades que
con oito rapaces que pertenceron
non teñan onde poder xogar.
ao Recreativo. Coa reestructura
¿C6mo e quén programa as teñen no deporte calquera outra cousa menos a afición e
que se tivo que facer cos Camcompeticións neste nivel?
peonatos infantiles tivemos que
·Hastra o ano pasado ·era a De- móis a entrega que nunca sofederar o equipo e a miña ledicia
legación de Juventudes, que dele- bra.
gaba nun comité local, elexido pomáis grande foi o ver que todos os
PINTOR
xogadores, moitos deles xa estulos representantes dos equipas.

Sabemos que tf onde millores
trunfos acadaches foi na etapa
xuvenil, ao menós seró tamén
. prO' tf, a de millores lembranzas.
Sí, sen âúbida ningunhà, da
miña prin:eira e.tapa son~ os meus .
. millares recordas. Os equipas infan til es etí Moaña: o Industrial de
Caia en Vigo, o R. C. Celta xuvenil,
foron os equipas nos que verdadei ra mente me sentín a -gusto; .
eramos rapaces, verdadeiros amigos, millor aínda; irmáns, ·baixo o '
· trato sempre cordial de Pepe Vi!l ar. Despois, e xa no mundo profesional, danse intereses de moi.ta s clases ; o montaxe do fútbol a
este-s níveis tén coma consecuencia moitos cabreos, anque non
deixas tamén de ter algúns ba.ns
am igos; e quero repetir que non
son os compañ_eiros senón a es_..
tructura do aparello futbolístico a
causante de todo' esta.
¿C6mo foi que o Celta, con
a quela canteira de rapaces de
. V igo, con tres deles internado,.

odereito e a razón
O DEREITO GALEGO
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MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
O chamado dereito foral é un sistema xurídico
particular, formado por un conxunto de institucións
que responden á postura propia dun pobo frente á
vida, en particular frente aos problemas máis transcendentais do Dereito Privado: o réxime matrimoniai dos bens, o sistema sucesorio, a dlstribución
das terras e os seus contratos, etc. A postura responde, lóxicamente, a unha especial sicoloxía, a un
xeito de vida da comunidade, a un costume, a unha
actuación conxunta frente aos obstáculos. Non
esi te un pobo sin Dereito porque toda sociedade
precisa, no intre en que escomenza a organizarse,
crear unhas reglas de conducta acordes coa personD lida de e necesidades desa sociedade: e o noso
pobo tén tamén aínda vivas algunhas desas reglas,
un Dereito propio que é un patrimonio trasmitido de
xeneración en xeneración porque tén na base unha
especial concencia colectiva.
Cando no remate do século XIX se escomenzaron a facer os proiectos do Código Civil plantexouse
outravo lta un problema arrastrado dende o século
anterior: ¿ debíase manter o pluralismo xurfdico ou
rematar dunha vez con el? Asegún a Lei de Bases
do Código Civil, os territorios con Dereito propio
manteríano e o Código Civil aplicarfase nos mesmos somente cando non esistiran normas propias
sabor dalgunha custión, e o Dereito foral de cada
territorio aparecería en apéndices ao Código Civil.
Pero o certo foi que somente se chegou a publicar o de
Aragón.
Foi n p rtir rio Congreso de Zaragoza do 1946
Cc nclo, pmtindo da realidade da supervivencia do
D r ito Foral, acor ouse a redacción de Compilacións cios distintos Dereltos forais. Fixéronse así as
rJ Bizcaia e Ar ba, a de Catalunya, a de Baleares, a de
G lici , a d Aragón e a de Navarra.
A Com1 il ción el D r lto Civil especia l de Galii · 1 ul>lfc
no 1 963 r co lle ndo non só os foros e
01111 r)f 1 f millnr, él dLios lnstltucións máis carnct ri ·ti
n n t· rn n outra con personalidad pr )1)1 1 cr 1cl <11 1 t d s n e slci des do agro
g 1
¡uo t nt n impecjlr a atomización da propiedml ou p ll 1r as e n cu nci s do minifundlo, como pod sor o vilar ou o «mufño de herdeiros».
A compi lación, afnda que reco lle a figura dos
foros, stablece un p lazo pra a súa redención, e aln-

Af nda que cada vez esiste un meirande interés polo Dereito, moitos non saben que esiste oficialmente un Dereito galego afnda que conozan
as súas instituci6ns por serlles familiares ou vivilas en moitos casos. No Estado Espaftol houbo
sempre unha multiplicidade lexislativa, multiplicidade que subsistiu a pesares dos reiterados intentos por facela desparecer.
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da máis, pra rematar prácticamente cos m!?smos.
Así, establece un plazo de dez anos a partir dos que
os Xuigados non admitirán ningunha reclamación
relacionada cos mesmos. E triste que aínda nalgúns
lugares de Galici.a os labregos pensen que están
obrigados a pagalos, que quizaves o luns de Páscoa
máis dun home prepare dous galos blancos e. unha
lamprea de tres kilos e marche pagar o que dende
1973 xa non. lle poden esixir.
Recóllese tamén a Compañía Familiar, aquela
pola que labregos unidos por vencellos de fami li a
viven xuntos e esplotan en común as terras ou caseríos. Aínda que se regula a obriga de establecela
por escrito, admítese -a o mi·110~ conscientes da
nula práctica de tal norma - a presunción da súa
esistencia sempr-e que un labrego «case pra a casa» ·
un parente, feito abondoso aínda polos nosos pobos.
'
Outra das figuras xurídicas propias recollidas é
a. de -Aparcerfa, 'un tipo de arr:endamento rústico -no
qué a renda págase non en cartos fixos ser.ión cunha parte da colleita do ano, o que evitaba 9s grav,es
problemas do pagu en años de perdas. Os aparceiras traballaban a terra , viv.ían na casa e repartían- os
frutos cos donos das terras . e aínda hoxe sígueno a
ta·cer.
Establecíase tamén as normas sobpr dos montes en man común que foron derogadas posteriormente póla Lei de Montes veciñais, de ámeto estatal
teóricamente, aínda que na práctica apricable - somente a Ga_licia e zonas limítrofes, únicos lugares
onde esistían tal tipo de montes.
Figuras xurídicas menores -coma as comu i:iidades de regos, o «muíño de herdeiros>~, etc. completan unha compilación que revela unha sociedade eminentemente agraria que foi creando as
súas propias relacións xurídicas, axeitadas ás súas
necesidades. Hoxe terian de ser revisadas e millora das cara novas fórmulas que se axeitasen ás transformacións da nacióñ galega. Teremos que agardar
· o día no que os galegos poidamos crear as nosas
-propias leis coma espresión do xe_ito que a nosa -sociedade adopta pra enfrentarse cos problemas, pra
regular as súas relacións. Namentras, é importante
saber que aínda non perdemos unha parte tan importante da nosa cultura como o é o noso Dereito .
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da terra asoballada
COMO NOS TRATA
A SEGURIDADE
SOCIAL
Oué dt'1bida hai de que ún dos
problemas máis graves que tén
G licia é o da Seguridade Social.
Se ún se pón a contar cousas non
s lembra de parar.
O caso é que se nos di agora
qu pode subir un 20%, é decir,
que se a un obreiro lle descontan
6.000 Ptns. pra a S.S. ainda lle
vrn1 descontar máis. A t'inica solu ción que vai haber é a de que as
mpr sas non paguen esto.
Unhn per oa normal non gasta
est dirieiro no Seguro : e se tí
unt s est s c rto (nun ano máis
de 70.000 Pta ) a tés pra unha
n cesidc: d . Cos c rtos que nos
1 Vé.l n poderiomos f cer un bon
s rvicio m · dico. Pero ¿qué é o
que p a? Se a tí che pasa unha
cousa t n sin ela coma é que che
do·1 un dente ou unha moa, o único que podes facer é quitala , pois
se vale pra empastar a a podes ir
pagando. Se tés algunha lixeira
depresión mental. ¡ pastilliñas e ao
carrallo! Se non ves ben dun ollo.
danche gafas cos dous cristales
iguales. Se fas unha análisis danche o contrario do que tés ; mestú ranos e danche o que lle cadre .

E ¿ cómo tratan os méd icos e
enfermeiras á xente do campo
e a todos - ? Non é raro ver no
ambu latorio do Ferrol xente das
Póntes, de Ortigueira .. . xente que
en moitos casos non veu nunca
ao Ferrol (o cal xa é un problema).
ente que fai moitas horas de viaxe e nténdenos en vinte minutos.
i Xa imos fartos!
Xa non digo nada dos casos de
enfermos graves que os fan «ir tirando» deica que xa non poden
móis e logo mándanos á Coruña.
Fago un chamamento a todos
pra que denuncien o que fai a Segurict de Social en Galicia. Non
calemos. berremos alto e forte e
troqu mos esta axina. Citemos os
nome dos médicos que tantas
nos tAiien feito hastra desprestixialos e facer que cambeen de
~itos . Seguro que «A Nosa Terra»
bre a súas páxinas pra ouvimos.
XAQUIN FERNANDEZ
Serantes (O Ferrol)

MORRER

NAS PIAS
Señora Directora :
Unha vez máis hai que chamar

a atención á opinión pública sabor
de que no Ferrol están prqducf ndose unha moi longa xeira de accidentes de circulación nas Pías e
tamén na carreteira de Catabois.

señor Caamaño, xa sabemos que
os seus días están contados, pero
se non quere fac~r deixe a outros,
non o faran millar, agora que pior
tampouco.

Dinnos que na Avenida das
Pías en menos de sete anos hou bo quince mortos Ol.J máis. O
señor Caamaño, alcalde do Ferrol,
está a facer as cousas «moi ben»;
aínda non leva un ano e xa houbo
máis de tres mortos no seu mandato.

Agradecéndolle a oportunidade
no seu semanario, saúdos.

Pra amaña lo, arnais de vallas,
está a facerse unha especie de
«paso elevado», certamente eu
non sei o que é (montóns de terra
dunha altura cáseque maior ca as
casiñas de Bazán), e coido que o
millar sería tiralo todo (por certo
que xa vai pra anos a obriña).

O NEGOCIO
DALGUNHAS
CENTRALES
LEITEIRAS

Non lle desexo mal a ninguén,
mais as cousas hainas que resol ver. E todo por non poñer algún
semáforo ben instalado, vixilancie
na carretera, multando aos que
pasen do límite. ¿Non tén tanta
deuda o axuntamento 7 Pois verán
qué axiña fai cartos poñendo multas nas Pías (e esa o primeiro
tempo, porque logo xa tentarian
ter coidado pra non gastar os cartos).
De maneira que hai solucións:

ANTON LOPEZ CASTRO
O Ferrol

8 de abril do 1978
Moi señores meus:
Quixera espoñer á opinión pública un problema que dende hai
anos nos vén afectando a todos
os labregos da comarca da Pastoriza (Lugo). e supoño que tamén a
outras zonas.
Por eiquí as empresas que recollen o leite repartíronse as parroquias o vran pasado e dende
aquela temos que darllo á empresa que nos tocou, á forza.

Aos meus veciños e a min toconcretamente Reny Picot que-, seguindo co costume que
xa tiña denantes, vén pagándonos
o leite con dous meses de atraso.
Eu , a estas altu ras aíncla non co-.
brei o mes de febreiro, e coma
min, os máis.
couno~

Somente unha ou dúas fábri cas veñen pagando, mal que ben,
ao día, pero da a casualidade de
que se te queres camb~ar de re colledor non cho permiten porque
eles teñen así dividido o «negocio». Só nalgúns casos, e contando coa colaboración do trasportista , poderálb facer apuntando as .
cartulinas a nome da muller e coma se foras doutra parroquia. Ese
sempre e cando os recolledores
se leven ben entre eles, porque
senón xa non hai que facarlle e
úns denuncian aos outros.
E mentras ~ nós, os piensos e
as máís cousas cóbrannolos ao
día, cando os imos buscar. E se
non temos os cartos porque non
nos pagaron o leite, ¿qué facemos?
Eu pregúntome, ¿hai dereito a
esta? ¿Non dá gana de ... ?

M. R.
Lagoa (A Pastoriza)
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vados ou dós espontáneos esgarabelladores que coidan que
eles son os descubridores do
mundo e que, ã conta dos derradeiros achádegos, veñen facendo un destructivo traballo de
toupeira, poñendo en perigo este importante xacemento da nosa cultura.
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gos poboadores dos nosos castros prehistór-icos. Alf mesmo,
NAS MANS
en Donón tamén, está ~ curiosa
DE ESGARABELLADORES
garita de cúpula empedrada que
CLANDESTINOS
polo visto servía de -vixf a pra esculcar a chegada polo mar da
, ' Na pu nta máis oucidental do
piraterf a. Nos outeiros de todo o
· M?frra zo, no Facho, está Donón.
ry1orrazo hªi restos de cor:istruc- .
AtíÇ 'dende semp re os veciños
cións semellantes. Dende o ano
1.1eñen atopando «moitas pedras
1962 Bouza Brei, Alvarez Blázgu¡§l tiñan uns dibuxos comq
quez e Massó encetaron un dep>,ortas e cruces e algunhas tiñan
tido estudo deste entorno· é:lo
ta~é n letras desfeitas... outras
Fa ch o. Velahí cómo dende
remataban en adornas coma esentón deuse- cunha grande ripadanas ... ». Aserit~das enjre os
queza arqueolóxica: restos de
valados..das casas, nos peitoriles
paleolítico, insculturas rupesdos puzos ou nos currales non
tres, castros, vfas romanas ... e o
era difícil atopar semellantes
aras, que proviñan da croa -do
curioso amorea mente de ·· aras
que nestes días se escomenza a
monte do Facho en Donón.
valorar, partindo dos recentes
descubrimentos ; do eficaz la.Os veciños non lles estraña
bor de An_tón Costa e Xosé Suámoito aquelo, porque .pra eles «é
rez Mari~o, que proporcionaron
cousa de sempre».' Xa as lendas
ós Museas .de Castrelos, Pontedos abós falaban de que alí houvedra e · Ourense impoFtantes
. bera unha grande cidade, Troia ,
datas e novas aras atopadas, co
' que polos n:ioitos pecados seica
~ue a colección destes posibles
' fie-ou asulagada; tamén decíán
esvotos ou ofrendas chegan ca:que perto , no Castro' das Eiras,
estiveran os mouros. Asegún a - se ó ,medio ,cento: moitos "máis
, datas e materiales quedarfan
sa bencia do pobo son os enra n~ s mans dos coleccionistas pribechados mouros os máis anti-

'Os estudos escomenzáronse
·axiña: Francisco Busto trata de
descifrar estas posibles ofrendas de Donón. O material é bon
e abondoso, as conclusións poden ser decisivas se os intereses
particulares dos esgarabelladores dos domingos o permiten.
Donón é unha importante fonte
pró estudo do mundo galaicoroman9.
As aras depositadas presen'tan na súa form'a xeitos distintos
de configuración: portas que
puideran simbolizar a entrada
~no «ôu'tro mundo», a lúa coma
enseña das tebras da morte, as
-a~as cos catro espacios aludirÍari ás estacións do ano ... Ro1llos, vexetales trabaMados nos
monolitos de granito, decoran

Na estrada que vai de Santiago á Cruña .ou ó revés -está ope .:~

queno pobo de Carra1. No que
entendo, Carral debe significar
lugar de carros ou paso de carros. En Galicia conozo quince
aldeas ou luga res que levan o
nome de Carral.
O lugar de Ca rral ó que nos
referimos pertenece á parroquia
de Paleo e dá nome a un municipio dC!, província da Cruña . Na
actualidade tén 611 habit antes
e está a unhas vinte kilómetros.
aprosimadamente da capital. da
súa prov.incia. ·As súas feiras
teñen bastante importancia. así
cóma a· romería que se celébra
no mes de setembro en horna
da Nosa Señora do Socorro.
Temos ollado. fotograf!as de
Carra l fe itas no comenw de
século. A xuzgar por elas o aspecto da pequena vila cambeou
bastante. A comenzo de século
esistía á beira da estrada unha
casiña de planta baixa, típica da
bisbarra da Cruña, que debía ser
a pousada. A «ver:ita» na que pararían as dilixencias e «carrilá·,..
nas». que facían a viaxe de Santiago á Cruña e na que habería

1 ,~

• • · ·. :. -

·_

:··.

dun xeito sinxelo o contorno do
buraco ritual ou «fóculus,>. Os
estudos e as lecturas de primeira man descobren nas inscricións o nome de BREO, que
ben poidera ser o adicante ou
un deus indíxena, e mesmo fainos cavilar no mitico Breogán
{deixamos esto polo de agora).
O outro nome inscrito é LI BER,
que non ofrece tantas dúbidas
pois parece ser que está ben localizada esta divinidade, que incluso se identifica con Saco, libertador dos pobos, protector
das vides e do viño , e másime
se cavilamos que o viño «pais»
de Donón, Nerga e Viñó verda deiramente tén boa sona e é baril. Con esto tamén se quere ver
unha relación na estela que se
garda no Museo de Castrelos en
Vigo, na que se represeñta unha
muller levando unha xerra funeraria na cabeza e na man un
-acio de uvas. Todo elo amosa un
vello culto agrícola que no seu
devalar pode ter comparanza
coa vida e a morte , polo cal se
representa nas aras, nas estelas
e nos esvotos de claro valor litúrxico fun-erario.

',·

andándo aterra
CARRAL DOS MARTIRES

· · · ·.

FELIPE SENEN

DO NON:

:;mos.
:; que
::i ción
gúns

_

M. HORTAS VILANOVA
reposfo de cabalos, operación'que moitos viaxeiros aproveitar'ían pra botar ur neto de yiñu,
viático ben merecido pra P.9der
soportar o anaco de camiño
que aínda ·lles quedaba por ãn.:. .
dar. Hoxe as construcciós de
Carraf son modernas, despefsonalitadas, feitas de cemente,
·aluminio e cristal como estamos
afeitos a ollar por tódolos luga-res do mundo que temos andado.
No medio do pobo, ~ -nun
cruce de camiños, érguese
cruz en lembranza dos Mártirês
da Revolución Galega de 1846.
O moimento lembra lonxanamente un cruceiro do pais, aínda
que moi sofisticado, E de-cante·ría . O promotor desta obra foi a
«Liga Gallega» da Gruña, asociación de caráuter rexionalista. E
leva a seguinte lenda : «AOS
MARTIRES DA LIBERTADE,
MORTOS O 26 DE ABRIL DE
1846». Na' parte superior dq
moimento hai unha coroa de
loureiro, tallada na cantería, e
na inferior o escudo de Galicia.
No cementerio de Paleo
está n, abaildoadas, as sepulturas dos héroes do 1846. E un
cementerio ·aldeán cun arrecen-

a

e

do ~omántico 'cinguido dun aire rura.I E! labrego. o sil"e ncio reina no lugar e .Q abandono caeu
sabor d_
as !urnba~ nas que repoµsan os revolucionarias do
século pàsaçlo: ~
O emigrante galego Francisco Lanza resumiu así os teitos:
«Mártires de Carral. - Tiduo cÓ
que se menciona xeralmente ós
"doce heroicos militares que na
·parroquia de San Estebo de Pa' 1!3o, prósima á ~ila de Carra.1 tA
Coru ña) forÕn fusi-lados por ~rde
do · ~ ener~I ·Concha, ó ser· do- ·
·meñada a revolución qu·e aque-:les encabezaban e que se conoce
na historia do país co nome de
Revolución Galega de 1846. Os
- doee Mártires de Carral son: 0 coronel comandante de Esta.do Maior da Capitanía Xeral
de Galicia, MIGUEL SOLIS E
CUETOS; o comandante VICTOR VELASCO; e C?S capitás
MANUEL FERRER, IGNACIO
DE LA INFANTA, FERMIN MARI NE, XACINTO DABAN , RA. MON XOSE LLORENS, FRANCISCO MAROUEZ, XOSE M,i\RTINEZ, XOAN SANCHEZ, SANTIAGO LAVALLE e FEUPE VALERO. Todos eles.-recibiron morte ás tres da tarde do día 26 de

ãbril de dito ano , ó pé das respectivas fosas, abertas de ante-mau. «... e foron sacrificados . in"humanan'lente á vontade sanguenta dos seus .,verdugos - di·ce a auta de defunción . estenGlida polo párroco do lugar, don
Mateo Pereira- , especialmente
do coronel Cachafeiro, quen
máis inhumanidades cometera
despois de mortos, a non presentarme eu mesmo representado a xusticia divina».
Deica eiquí o escrito por
·Francisco Lanza. O xufcio e <;>
xeit~ de cumplir a sentencia de
morte foron realmente arrepiantes. Hai un libro de Francisco
Tettamancy que conta moi 6 por
míudo a historia dos ..Márti(es de
Carral, que xa é un libro clásico da
nosa historia e unha peza bibliográfica. Recentemente o historiador Barreira Femández publicou,
en español, outro libro encol do
mesmo tema, que trai unha abondosa documentación e un minucioso relato dos feitos. Remitímonos ós dous autores.
O pequeno pobo de Carrál é
moi importante na Historia de
Galicia. O seu nome é conocido
de sobra por tódolos bós galegos. Por eso me atrevo a suxerir

que se lle chame de agora en
ad iante CAR RAL DOS MARTlRES. Ademais de distinguilo
doutras aldeas e lugares que levan o nome de Carral, coido
que, en xusticia, lle corresponde
este apelido. Os pobos son coma as persoas. Hai veces que
teñen nome e apelidos.
Carra l e os seus arredares
son lugares fermosímos, que están na fronteira entre a Montaña
e a Mariña, prósimo 6 Vai do
Barcia. Os montes, non moi altos, sor.i azules e verdes. A cruz,
ou millar, o cruceiro erguido en
honra dos Mártires sigue ainda
en pé por verdadeira casualidade e por sorte. Semella desamparado, no medio do cruce d.e
estradas, rodeado de cemento ,
aluminio e cristal. Cousas dos
tempos. O esprito dos revolucionarias sigue vivo no corazón dos
galegos que asuman a súa condición de colonizados.
Pra ir a Paleo. en cuio cementerio repousan os restos
dos revolucionarias do 1846,
hai que pillar unha estrada secundaria en Carral. E antes de
chegar pásase por un lugar ou
parroquia que se chama Paraíso. Tamén é casualidade.
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«SEICA
TOLEACHES ... »
As linguas nunca son realida des asépticas independentes da
comunidade que as fal·a-. E esta
comu nidade a que crea o idioma
e a que o vai enriquecendo co
paso do tempo. Resulta, daquela, ben suxestivo ensaiar unha
cones ión entre certos rasgas .da
lingu·a e a mentalidade ou os
xe itos da vida do pobo que a fala, entendendo aqueles coma un
produçto destes. Carballo Galera, ó se referir, por exemplo, ó
«che» dativo de solidaridade,
alude á vida dos galegos nas zonas rurais, en pequenos núcleos

MARIA PILAR GARCIA NEGRO
propícios ó desenrolo daquel
sen,ti.mento.
Hoxe -falaremos de dúas
amalgamas (verbo + conxunción) moi frecuentes no galego
oral e que dan conta de.. certa
maneira de sermos nós os galegos. Funciona xa coma tópico a
· idea dun compoñente fixo da
nosa personalidade: a retranca,
a ambigí.iedade na resposta (o
de respondermos facendo unha
pregunta), a inconcreción ... -Coma case todo, esta foi visto coma positivo ou .negativo segundo o punto de vista de quen facía a análise, pero coidamos que
compriría profundar no pot qué
de tal actitude, entendéndoa ,

polo menos en parte, coma un
mecanismo de defensa colectivo (de ahí a súa traducción na
lingua) frente a un poder que reprime, que asoballa e coloniza.
Vel·iquf algunhas cantigas que
· reflexan aquela ambigí.iedade da .
que falabamos:
Indo eu pra non sei 6nde
vendo eu a non sei quén,
á porta de xa me entendes...
non me poido acordar ben.
(da «Foliada de Nadela», canta. da por Fuxan os Ventos)
E pra que non digas
que foi e non foi
que tal e q1:;e cal
que tal que sei eu.

Eu aló non fun
ela acó non veu
nin eu llo pedin
nín ela mo deu.
{da «Cantiga de Montefurad0>>j
E unha ambiguedade espresamente buscada: importa suxerir, non confirmar. «Seica» e
«disca» están nesta órbita. SEICA procede da amalgama de
«Sei» (de «Sabern) t ca que {ás
veces, aparece escrito «sefque») ,
pero perdeu ·un tanto do seu
vencellamento é verbo e o que
espresa é máis ben dúbida ou
apariencia: «i seica estás tolo!»,
«seica che sabe», «¿ sefoha tés
gana de leria?». A proba da súa

lesicalización témola na repetición «seica, seica» {«vaya, vaya»,
«Ouizá, quizá», seria en español)
sen ningunha oración detrás.
DISCA ou DISQUE (unha da5
formas impersonais máis usadas no galego: «disca anda de
gambernia», «dlsca foi certo»,
«- ¿vai vir? -disca sí». Este
«disca» alporizaba moito a un
cabo da Guardia Civil instalado
durante a guerra en Borraxeiros.
«¿Está aquí Fulano ?», preguntaba; «disca», respondíanlle. Frente a un sf ou un non, concluí ntes, tallantes, o «disca» esquiva
o compromiso ou a delación
neste caso.
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CINE
ANNIE HALL
Cada vez resulta máis claro
que Hollywood reparte os seus
oscars entre os máis conspicuos
representantes do espallamento
da ideoloxía que pre cisa o capitalismo imperialista pra seguir
tirando. Hoxe, pra seguir tiran do, nada millar ca recubrir todo
clun tano lixeiramente crítico ,
que non pa se de constatar que o
mundo é así. Neste caso , que
Norteamérica é as(. En AN N 1E
HALL están representados tipos
humanos ela pequena -burguesía
d profesionais, artistas, intelectu ai ... os sectores que se adoi tan ch mar «universitarios». E
un film e a el es dirixido e deles
orixinado. Pasee a filosofía da
vid a dos seus indivíduos máis
scéptlcos respecto do seu país.
A vord de é que , pesia as apa rl en c ia s, é un escepticismo pouco c ríti co e me•mo pouco tráxi co e problemático . Nunha pala bra , un escepticismo burgués.
Es ta pocle espricar o ésito da
pelic ul a mesmo entre públicos
ci o Es tado Español das olases
medias que «están de volta de
tocl O».
En ANNIE HALL a sociedade
r dú cese a conflictos individuais, entre indivíduos, sin ningún tra sfondo doutro tipo. Nada
máis oo perspectiva analitica
d qu o pra que a Llns lles vaia
b n ao s outros ténll s q~1e ir
rml. V l J qul o c rn cio problema (, na lle s unl1a elas esceas

media con tradición no caso dela, família de traballadores inmigrantes no caso del. E coma se
nos quixera amosar o abigarrado e contradictorio camuflaxe
da nación americana, que, ao fin
e ao cabo , está a ser superado
por todos os novõs descenden tes, moi achegados en gustos,
costumes e formación humana.
Non esquence tampouco o
anecdotario da proliferación de
psiquiatras confesares, de cer-

vard, que non pasan do nível de
admitir que tamén nesa Universidade poden ensinar e licenciarse «burros». Políticamente a
película móvese nun moderado
anarquismo- encontra «teóricamente» das autoridades establecidas. Pequeno desafogo, que
entra dentro dos límites previsibles e lóxicos que concede o sistema. A vulgaridade da película
trasmítese tamén a un nivel formal na utilización de métodos
comunicativos que aínda que
pareza o contrario, xa foron utilizados moito antes polo cine europea, e por certo non dunha
maneira tan repetitiva. Nin coma pasatempo cómico nin coma visión da vida ANNIE HALL
traspasa as fronteiras da mediocridade que, presumiblemente ,
intenta desmitificar e burlar.

CARLOS SERANTES

MUSIC:A
JOSE. AFONSO
Com as . minhas
tamanquiñas
Hispavox Hxs 001-48 S

tos prexurcros moi visibles
gún sector medio (anti - xudaísmo), dun claro embrutecemento
do home pola propaganda, a
TV, a técnica, etc .. . Mais nunca
supera o nível da anécdota chistosa. Neste sentido, cómpre
destacar o baixo nível crítico e a
ínfirna ca lidade dos chistes «pollticos» da película. Destinados a
Elsenhower, Kissinger, Nixon ,
te ... , non pasan do manido tó pico de ca lqu era dos atribufdos
L
Franco, na súa vida, feitos
el ndo unh óptica meramente
« ~¡r closa», ln lvldu li sta. Igual
icontec coA ironías enco l das
«e randes» institucións cientffi Cc s ou intelectuais, coma HarJ

Escoitei por primeira vez
«Com as minhas tamanquinhas»
aló polo San Xoán do ano pasado. Era un disco portugués, o de
Orfeu . Logo Hispavox editouno
e, ao comenzar o ano , comenzouse a vender no noso ¡;i aís. O
disco, que é a derradeira grabación de Afonso (editouse outro
di~co, pero é o primeiró el e pé .
grabado), ofrécenos o boísimo
traballo do coñecido cantante
portugués e . os seus amigos
(Cecilia Barreira , Fausto, - Fernández González , José Luís
lglesias, José Niza , Julio Pereira, Luis Duarte, Mich.el de La porte, Ouim · Barreiras, Ramón
Ga larza e Vitorino) no estudo de
grabación. Os arranxas continllan na liña ima'xinativa e popu -

lar en Afonso: unha instrumenc laro) que vén demostrar a intación sinxela e ben escollida,
fluencia que cantantes coma
Caetáno Veloso e outros teñen
moi r.ica en timbres, combinada
na música portugué$a. Penso'
cóa voz dun xeito moi orixinal ,
que Afonso está a deixar ..L:Jn·.
acentuando as meJodías , do. blé!ndo a voz ... Pola outra banda
pouco unha liña de canción
líriGo-dramátic:a e àchégase
está a grandísima riqu eza vacai
máis .a un xeito de facer as car:rde Afonso. Todo un mundo: pocións máis áxiles. E - co·iciode chegar dende a nota máis
eu - Afonso gaña co troque.
baixa hastra a máis alta sin dificultade ningunha. Afonso c9nta
O humorismo dalgunhas can- · 't
coma quen chove: sin esforzo,,
tigas comçi «8 homem da .gaitã» ·
óu testos coma o de «0- meu
entonando coa seguridade e
precisión duíl' relá.
Portugal formoso/ berço de lati- . ·
Entrando xa no eido concreto · fundiáriàs/ onde o prirne irn mi-..
do disco, teño pra min' que · é
nistro/ já manda á merda os ope·m'oi bon (Afonsó non pode facer ~ _ rários>>-; ~on unha cousa difíoi~ de
esquenGer. «Con:i as minhas ta-,.
nada maio), pero nótase uri
manquinhas» é un dos millares ·
achegamento a un novo xeito_de
facer as cousas. «Com as min discos que se poden escoitar. As
razóns fanse evieentes: AfQnso
- has tamanquinhas» supón unha
-é 6n dos homes-máis importan evolución notable no traballo de
tes da oancióri. Al:Jonda con es- · Afonso: atopam0s, coma sempre, recolleita dalgunhas cancoitar a moitos dos cantantes
galegos pra decatamos da súa
cións populares e un xeito tradi influ-encia na nosa música. O
cional de canción portuguesa
seu -xeito de trascender a músi·(moitos temas populares, e .inca popular é hoxendía ún-dos eicluso hai ún, «Chula da Póvoa>>
xos fundamentais da creación
que é común pra galegos e porartística: endexamais o comprotugueses); pero hai tamén un
miso político e a música forma disco cunha música moi perta
ron un todo tan ben feito.
da brasileira (no tema «Com as
LOIS RODRIGUEI ANDRADE
minhas tamanquinhas» está moi

axenda
no Sa lón de Actos da Sociedade
Cultural Recreativa e Deportiva de
Sada (A Coruña).

ARTE
Joan Mlr6: Litografias. Galeria de
Arte TORQUES. Santiago. Hastra
o 30 cle abril.
Antonio Villaverde: dlbuxos, retratos, etc. Na ASOCIACION de AR TISTAS da Coruña (de 8 a 10 horas). Hastr o 28 de abril .
Pedro Pont Vergés. Na Galeria
GIANN INI da Coruñ a (de 11 ,30 a
1.30 e de 6 a 9,30).
Xovier Pousa: Ga lerla ADRO da
Coruña (de 7 .30 a 1O).
.fernando Garela Varela.: Ga leria
CE IBE da Coruña.
Elisa Riedwyl: óleos. No Axuntamonto do Ferrol ide 7 .30 a 9 .30).
Alex,andro: !lnta china e sanguina.
Galeria SOUTO de Ourense.

Ell 1ab1t1n ii;o de Lady Windermere
119251 de E Lubitsch. Dentro do
ie~dlo qu1~ .iid~ie.ado

aro cine d á·siico
mso Ji·e'T'fm 1e norteamericano orA1m11·rei10, da Con.1 ña1 no seu
1 !San A.11dr6's. 143. 1 .0 ). o
1111111i"'1r1tol!11•"5·,, 216 l'í1' s 20 ,3:01 h1mas.

'ª

Las, Hun:lill!,, nena •·ln pan, corto de
Luib. S111JH111 u1,c"ll 1¡¡¡ m.,lrtes 25, ílO cofo-

a

•10
1La Sa ! • ítS 9 da noite.
C~1i1l:11 A.l~UJI E de Sarntlago.

Cine

M"" 1 i 6 1d e1pu''' dit ,la g 1J1Gna de Naql sa Osh1ma. rifo co'le·xio de La Sai:le o martes,, 25, ~s, 9 ~ 5 da noite.
C'n1e dub ,il'IUIJU E de San tiago.
1

1

CONCURSOS

DISCOS
les luthiers. Volume 111. IBS (S)
82119.
The ort of Maria Callas (ln Memor ia). EMl - ODEON 165003 .055/ 58 (3 Lps.) e 265003.055/ 58 (3 cassettes).
José «El Negro». Romance de Bernardo del Carpio. MOVIEPLAYGONG LP. 171276/0 .
Cancións populares de Auvernia.
Victória dels Angels, soprano. Orquesta Lamoreux , Parfs. Director
Jean - Pierre Jacquillat . EMl ODEON 065-002 .515 Q .

RADIO

enchen as 100 páxin as deste ncrmero estraordi nario. 1 50 pts.

,

. ·: ~· ,· '_, -

Fogar de Breogán (Radio Lugo SER) Entrevista con Xosé Trapero
Pardo. Os cabalos selvaxes en Ga licia e a Rapa das Bestas. Editorial : a morte da novela . Domingo ,
23 , ás 9 .30 da ma1ié .

LIBROS

-

Elexias da revoltq illada de Enrique Feixoo (Poesía) . Colección
Sagra Idea da Editorial Limbo. 62
pá inas, 125 pts.

!

Premio Europa de pintura da cidade de Ostende 1978: Poderán
pàrticipar todos os pintores europeos pertenecentes a Estados ·
membros do Consello de Europa.
As solicitudes de parti.cipación enviaránse ao Centro Cultural de Ostende Feesten Cultuurpaleis · Wapenp\ein, B 8400 Qstende (Bélxica) . Os solicitantes recibirán un
Boletín de inscripción que deberán devolver denantes do 15 de
xunio do· 78. Primeiro premio de
300.000 francos belgas. 2. 0 de
75 .000 fr. belgas e 3.0 de 40.000
fr . belgas. Pra ampliacióri das presentes bases dirixirse é «Dirección
General de Difusión Cultural. Madrid».
Campo a través, 1978: IV Trofea·
Médico Ricardo Tobío no que poderán participar todas as Escolas
Unitarias, Colexias N. de EXB e do
Patronato de Galicia. A competición constará das seguintes categorías: xuvenil, cadete, infantil e
al evín en modalidades masculina
e femenina. Organizado polo Colexio Nal. Esteiro - Muros (A Coruña). A competición celebraráse
o día 29 de abril.

ACTOS

,

TIEATRO
El Drag6n do au or ruso Eugueni
Schwanz , posta en escea polo
grupo de teatro independente Cl ZALLA. Sábado, 22 . ás 8 da tarde,

PUBLICACIONS
Cinema 2002, n. 0 37 monogréfico
adicado a Luis Buñuel. lnteresant s estudos de Manuel Rotellar,
Raúl Rulz. Manual Alcalá, Manual
Villegas López, Marti Rom . etc.,

Sanidade: Táboa redonda sobre sanidade. No salón de actos da Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa de SADA (A Coruña) o
vernes, 21, ás 8 da tarde.
Igrexa: Conferencia de Francisco
Carballo encol da «Presencia sociopolítica da Igrexa en Ga\icia na

11 República e no Franquismo».
Dentro elo· ciclo «Igrexa galega hoxe» organizado pola Aula d~ Cultura Galega do ATENEO DA CORUÑA. O' verrÍes 21 ás 8 da tarde
nos locales d0 Ateneo (San Andrés. 14'3, 1. 0 ).
Mitin: Do Sind icato Labrego
Galego-Comisións Labregas o sábado, 22, na Feira do INC\0.
Mitin: Do Sindicato Labr egõ
Galego-CC.LL. ás 4,30 do 23 , en
· Samos.
Música: Re cital de órgano, Solista,
Lu is Elizalde. Convento de San
Pai o, SANTIAGO. o vernes, 27, ás
8 da ta rde. Organizado por Jueves
Musi êales de la Un iversidad.
Eirexa: Conferencia de Xosé M. R.
Pampín enco l de «A militancia dos
cristianos dentro do galeguismo».
Dentro do ciclo «Igrexa galegã hoxe» , organizado pola Aula de Cu\' tura do Ateneo da · Coruña nos
seus !oca.les · o xoves, 27, .ás

12,30.
Música: Estreno de «Longa noite de
pedra» de Enrique X. Macías. Soprano. Esperanza Abad (solista).
Na sa la Fénix de Madrid , o mércoles, 26, ás 20 h. M't:isica contemporánea.
Música: Concerto de órgano. Programa : Bach. Luis Elizalde (solista) . Na Catedral de Santiàgo o xoves, 27 , ás 8 da tarde. Organiza
Jueves Musicales de la Universidacl.
Presentación: da AN-PG (Asamblea
Nacional- Popular Galega) ô día
24 na Sala de Festas Xuntanza de
Sarria (Lugo).

FEIRAS E MERCADOS
Ve;nes, 21: Magda_lena e Portomouro na CORUNA; Chantada,

Fri ol. Pedrafit a e a capital en LUGO; Villardevós en OORENSE ; e
Reclondela en PONTEVEDRA.
Sábado, 22: Arz(1a, Pontedeume e
Ponteceso na CORUÑA; lncio e
Rábade en LUGO ; Avi ón e Manzaneda en OURENSE; e Cuntis e
Guillarei en PONTEVEDRA.
Domingo, 23: Moeche, Curtis, Carball_g. Muros e Ord es na CO RUNA ; Sta. Cruz de Parga, Xove.
Paradela , A Pontenova e Castroverde en LUGO ; Maside, Verín e
Beariz en OURENSE; e Dozón, Slllecl a e Codesa en PONTEV_EDRA.
Luns, 24: SigOeiro,. Lrixoa, Carnota e
Oroso na CORUÑA; Monforte e
Láncara en LUGO : Villamartín e
Xunqueira de Ambía en OURENSE ; e A Estrada en PONTEVEDRA.
Martes, 25: Abegnndo, Fene e Orti gueira na CORUÑA; Fonsagrada e
Póboa de Broullón en LUGO ; Ri badavi a en OURENSE; e Caldas
de Reis en PONTEVEDRA.
Mérco"les, 26: - Bergondo , Bo queixón. Monfero e Casadoira na
CORUÑA; Guimçirei, Guitiriz, Castro e Ribadeo en LUGO ; O Bolo en
OURENSE : e Arcada e Soutelo de
Montes en PONTEVEDRA.
Xoves, 27: A Bailadora. Pin o. So brado e Zás na CORUÑA; Quirog a
e Sarria en LUGO; A Peroxa en
OURENSE; -e Çospedriño en PON TEVtDRA.

Pregamos ás Asociacións culturais, a1octación1 de vecif\01, clrcu·
101 culturais, etc. nos comuniquen
a prógramación de acto• culturais
e de tódo tipo con quince dias de
antelación, co ouxeto de poder
dar cumprida información. Moitas
gracias.

LA
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CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN CABANA
Derradeiramente
venense
emitindó por T.V.-E. uns progra- ·
mas da. conocida serie «El hombrn.!y· la Tierra», en defensa da_
supé~vivencia dos lobos: na que
aós.. animais da citada especie
se lles dá o rango de algo así com'a ·-0e «chico da película», ao estilo ianki. O maio -do•filme- -é
o home, claro. O home, que por
uns intereses, asegún T.V.E.,
materia lis.tas, persigue o lobo e
dál le morte, dei.x ando os lobatos
privados da · súa liberta de víctimas da cautividade humana. O
maio é, pois, o humilde pastor
ou rabrego que mata o lobo, non
por vengar as -0vellas mortas,
senón por-gardar de ~futuros ataques o que lle quedG>u do re- ·
baño.
Non se alarme, señor Rodríguez de la Fuente, que nós tamén temos un moito de ecoloxistas.- E ún non tén nada encontra dos · lobos, o que sí temos é
algo a favor dos humanos, e polo tanto aínda lembramos os nenos devorados pór estas bestas
nalgunhas aldeas da Galiza en
datas ·non moi lonxanas. Atrevé-.
monos así humildemente a suxerirlle que ce_cais o home somente deixará de ser unha amenaza pra o lobo cando éste deixe
de sela pra o home. E como as
bestas non entenden de acordos
bilatera les, non terán fin as
agresións deica que, en vez de
predicar tanta ecoloxia sentimental, se reclúan as bestas perigosas en pârques naturais ou
reserva s adecuadas onde _se lles
proporcione a subsistencia sin
que eles teñan que procurala de por si, co conseguinte risco de
vidas e intereses humildes.
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-HORIZONTAIS·
1.,- Bosco d~ castiñeiros. 2 . - Ao rovés, caixa pra
_gardar as cinzas dGs mortos. 3. - Esistir. 4. - Ao rovés,
.pequena . Rexeitan, espulsan. 5. - Castiñeiros. 6. - Anti ga mente, «na». Derradeira . comida do día. Colocas.
7. - Dor, sentimento. Falso plátano. 8. - Distinto, que
non é do que se fala . Ao rovés, terra de propiedade comunal. 9. - Montes de Asia . 1O. - Terreo diante da casa labrega , en plÚral. 11 .- Mórdese.

VERTICAIS

E a aqueles que a pesares do
esposto sigan crendo na criminaJidade do feito de def enderse
das feras, convidámolos a que
collan os lobos e os ceiben ao
seu ai_re FIO Retiro Qu na Casa de
Campo en Madrid, xa. .que eles
teñen tanto deber coma nós de

LI M 80 agasalla aos lectores
·de «A NOSA TERRA» con libros
co 30% de desconto: «A Cadea»
(Catoira), ·«O Fotógrafo» (Taibo)
e «El tren y las cosas» (Tovar). O
lote por 280 pelas. Apartado
1.062. Ourense.

Véndese Seat 1430. Perfeuto estado de chapa. Motor recentemente rectificado. Chamar
. ao Tlf. 226655 de Vigo.

Reparto de follefos con e sin
enderezo en todas as súas modalidades, fixación de carteis en
vallas e escaparates, en toda
Catalunya e fóra dela por presupostos gratuitos, e cobro de recibos. Unibra (publirepartos)
Narciso .Giralt 62, Tlf.
7254320 e 7103933. Sabadell

xo) .

s e

10

Rapaz de 22 anos, casado,
cun fillo, actualmente facendo a
mili , busca traballo pra cando
remate no .marzal do 1979 ; pra
poder voltar á Terra o traballo
ha de ser en Galicia. Mestre irid u s t ri aI elec1rónico. Xosé
Ramón Rodrfguez Fernóndez,
Avda. ·de San Agustfn 5, 8. 0
A. Avilés (Oviedo). Tlf.
564544.

Busco quen me poida vender,
alquilar ou prestar «0 Fidalgo».
de Xosé San Luís Romero. Millor mercado. Anxo Rabuftal.
Avda. de Vilagarda 28, baixo, Santiago. (Só falar con An-

4
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sopo rtalos , e que logo , se lle s
parece, opinen.
Oue eiquí en Galic ia lobos
abónd-annos c~s que temos de
dúas poutas, e sería o colmo
que agora nos fagan aturar tamén impunemente os de catro.

MANOEL F. LOPEZ MARTINEZ

Merco alcordeón de segunda
man . Antonia Rodrf.gue:t,
Cam-po do Gaio, 2, baixo.
Santiago.

Quero establecer contactos
con Bandas Populares e Coros
de toda Galicia co ouxeto de
conquerir información pra realizar un traballo. Escrlbir a Carr.eira. Apartctdo 180 de Santiago.
_...__
,

__________

Os teléfones de Verbas· Xeitosas son 202270 e 264694
da Coruña.

1. - Agre, ácido. 2. - Fixo dano, mal. 3 .- Utiliza.
4. - Ao rovés, poseías. Picar, escocer. 5. - Escoita , sinte.
Forma de vida microscópica. 6 . - Artículo, en plural. Rin gleira. Ir, con «e» paragóxico. 7. - Auga de tronada . Articulo en plural. 8. - Pau da baraxa. Labrase a terra.
·9 . - Pedra cóncava pra conter auga. 10.- Apure , preocu pe . 11 .-0ue son de nós.

SOLUCIONS AO. CRUCIGRAMA DO NUMERO 12
HORIZONTAIS : 1. - VAN . PAU. 2. - PITO. OREI.
3. - FERAS . UNLLA. 4 . - ALI. RAPOSO . LUA. 5. - RATO .
SACO. FAGA. 6. - NOVO . NO . FODA. 7. - SONO. PARO.

.-8. - S. S. O. O.

CARTAS

A·NUNCIOS DE BALDE

Ando facend~ un traballo encol das inscripcións nos WC. Se
queres colaborar mánd9me can-·
tas máis millor ao seguinte enderezo: Alfonso· Eyré, Central
de Teléfonos. Academia de lnfanterfa. Toledo.

a

Sr. Dir-ector del Semanario
A NOSA TERRA
Muy señor' mío:
.
. Con enorme.. sorpresa, he lle.. gado a enterarme de un re13ortaje que el se111anario ·de su digna
direcc::ión publica en el número
11 , sobre el problema escolar
er:i Bóveda, y en cuyo . texto se
efectúan afirmaciones respecto
de mi, persona, totalmente inexactas y de consiguiente total mente falsas. AI respecto ,- debo
puntualizar que, e11_ contra de lo
que se dice, la ve-rdad es:
1°. - 0ue no soy Maes.t ro de
Bóveda.
2°.-0ue no he asistido a la
asamblea o reunión mencionada
en el reportaje, por lo cual no
pude haber efectuado las manifestaciones que se me imputan.
3°. - 0ue jam-ás hé sido colaborador de EL PROGRESO de
Lugo; jamás he enviado artículo
alguno a dicho diario; jamás he
publicado nada en el mismo, y
menos todavfa, por consiguiente, he escrito nada en defensa
de la Alcaldesa de Bóveda , doña
Natalia Puente, de la que ignoro
en absolutÕ, si se ha lla o Ao. necesitada de defensa.
4°.-No he pertenecido nunca, ni pertenezco, a Alianza Popular.
A la vista de todo ello, advertirá, Sr. Director, que el autor
del reportaje en cuestión ha ba-

·tido un verdadero record , ya que
creo que es imposible incurrir en
tantos errares, tantas inexactitu des y tantas faisedades, en menos lírieas -de escritura.
Por todo ;¡lo, le agradezco
· que, de acuerdo coh la vigente
legislación, publique en el mismo lugar y carácter tipográfico
esta carta , a-fin de restablecer la
verdad tan aparatosam.ente
conculcada.
Tal espero de su amabilidad y
en el entretanto se despide de
V. atte.

JESUS DOMINGUEZ
GONZALEZ

clu siva incum9encia xa que , se
lé detidamente A NOSA TERRA
decataráse de que non o rela ciona esplícitamente coa dita
formación , e tocante aos seus
artigos nun periódico lugu és limitámonos a recoller as palabras dun veciño seu e así quedaba reflexado ao ir en letra cursiva. Non temos moito r:náis que
decir. Quizaves aconteza que
non temos os mesmos criterios
pra decir o que é erro, inesactitude ou falsedade.
Atenta mente.

N. de R:- Ao millar o Sr.
RESPOSTA A UNHA
Domíng llez González non se
considera mestre de Bóveda pe- ~ RECTIFICACION
ro o certo e que así se presentou
el mesmo aos nosos redactores
Sra. Directora : no referente á
e así o atestiguan os seus alum carta que a ese periódico remenos aspirantes ao Gr.aduado Essou ALBE - Galicia, teño que recolar (o Sr. úominguez é mestre
conocer que a súa protesta . está
de adultos). Referente a que se
totalmente xustificáda xa que,
asistiu ou non á asamblea menpor un erro de transcripción no
cionada no reportaxe, vostede
orixinal , aparece a Condesa de
mesmo, Sr. Domínguez, falaríaFenosa coma presidente honorfnos do feito, e así o relataron, ' fico da citada sociedade, cando
tamén, varias afiliados ás CC.LL.
en realidade a citada señora tén
- sindicato que a convocaba - ,
o tal cargo honorífico de ADE o mesmo crego de Martín e ouNA - Galicia (membro do World
tras testemuñas, engadindo que
Wildlife Fund) poló que- pido disculpas a ALBE - Galicia, organinon só estivera presente senón
que tentara boicoteala. En canto
zación que merece todo o meu
a se é ou non membro de Alian respeto e consideración.
za Popular é custión da súa· esXOS.E ELOI VILLADA

O LEVANTAMENTO. GALEGO DE 1846
O dous de abril de 1846, ás cinco do serán,
pronúnciase na Praza Maior de Lugo o Segundo
Batallón do Rexemento de Zamora, con base na
Coruña, que iba camiño de Valladolid. Toma o
mando das tropas o comandante Solís. Constitúese unha Xunta de Armamento e Defensa que
é dominada polo partido progresista e que tén é
súa cabeza o patricio lugués D. Manuel Becerra.
Asf escomenzaba o levantamento galego de
1846.
Nos dfas seguintes sumáronse varias cidades : Santiago o día catro, Pontevedra o nove, Vigo, Tui e a súa bisbarra o dez. En todas estas cidades, e tamén nalgunha vila, formáronse Xuntas que estaban constituídas polos progresistas,
a escepción de Santiago onde a Xunta a formaron progresistas coma Merelles, San Martfn e
Agustin de Dias, e federalistas prósimos ou militantes do privincialismo coma Rodríguez Terrazo
e Romero Ortiz. Nesta cidade a participación do
estudantado vai ser decisiva. Eles costitúen un
batallón de voluntarios, manteñen o orde na cidade, fan garda nas prosimidades, crean unha
rede de espionaxe e de servicios de partes cos
xefes sulevados. Foron eles realmente quen convertlron a capital tradicional do absolutismo no
centro e eixo do levantamento de 1 846.
O 1 5 de abril Santiago ferve de entusiasmo.
A moral de victoria é moi alta. Nesta cidade xúnt nse todas as tropas rebeldes: as de Solfs, as de
Arias, Velasco, Ubiña e Rubin de Celis, e tamén
os voluntarios procedentes dos lugares máis distantes: os de Ouiroga, de Ortigueira, de Teis e
Lugo. Neste dia faise unha gran parada militar e
e nstltú se a Xunta Superior de Galicia que terá
comé.l Pr sidento a Rodríguez Terrazo e coma
S cr t, rio o Antolin Faraldo. Promúlganse de.r t s, pul>lfc s o órgano oficia l da Xunta «La
R iv lu clón»,
llvfd s o exército en dous cor1 os lirixldos
r matar dunra vez a revolución
f e ndo e pitul r as cidades afnda non someticla : A Coruña , Ferrol e Ourense.
O fr caso destas dúas espedicións (Solfs
non consigue entrar na Coruña nin no Ferrol, coma tampouco Rubin en Ourense), a presencia de
Concha con tropas enviadas polo goberno e a
pasividade xeral do pobo, especia lmente do
campesiñado, determinan o fracaso do levantamento. O 23 de abril enfréntanse Solfs e os voluntarios - especialmente os universitarios en Cacheiras ás tropas do xeneral Concha. Solís
é coutado en Santiago, péchase no antigo mos-· :
teiro de San Martiño esperando unha axuda
de Rubin que non viria, e ás poucas horas
decide entregarse cos 61 oficiales que
quedaron con el.
O dia 2 5 os oficial es foron conducidos has-
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tra Carral, onde un improvisado tribunal disposto
polo Capitán Xeral Villalonga os esperaba. Tras
un simulacro de proceso foron condenados a
morte e fusilados Solfs e once oficiales. Era o 26
de abril, ás cinco do serán.
Ao mesmo tempo as autoridades que safan
coma toupas dos esconderixos iniciaban a persecución despiedada dos sulevados. O casamento da Raíña e a amnistía que lle seguiu detiveron os impulsos persecutorios de certas autoridades. Moitos esiliados voltaron, pro outros,
coma Faraldo, quedaron fóra pra sempre.

MOTIVOS E OUXETIVOS
DO LEVANTAMENTO
A historiografía española, a quén o acontacemento apenas mereceu unha indulxente atención, resolveu a custión da tipificación do levantamento decindo que se tratou dun pronunciamento esclusivamente progresista que se verifícou en Galicia como se puido facer noutro país.
A historiografía masimalista, de tendencia
rexionalista (Tettamancy, Carré e os seus epígonos) tentou de convertir o levantamento nunha
revolución galega , de carácter independentista,
forzando pra elo a documentación e silenciando
gran parte da mesma.
O estudo das motivacións e ouxetivos tén
que vir dado necesariamente por unha búsqueda
o máis eshaustiva posible da documentación e
por un tratamento centffico da mesma. Unha ,
pesquisa ao por miúdo dos comprometid~s en
1846, que fixemos con ocasión da publicación
do noso libro sabor do levantamento de 1846,
dá o seguinte:

Número de comprometidos con profesi6n
localizada: 1246.
·
Cuantificación profesional:
Oficiales militares:
257
Estudantes:
245
Labregos:
237

20,62%
19,60%
19,02%

. Asalariados:
Ofícios:
Profesións .liberales tituladas:
Funcionarias en activo:
lndustriales:
Facendeiros
Funcionarias cesantes:
Mariñeiros:
Clérigos:

.~

140
74
65
56
55
47
29
29
12

11,23%
5,93%
5,21%
4,49%
4,41%
3,77%
2,32%
2,32%
0,96%

Esta cuantificación permítenos unha elemental aprosimación.
Destaca o limitádo número dos comprome-tidos da Galicia rural, o que pón de manifesto o
carácter preferentemente urbano do ' levantamento. Destaca asimesmo o predomínio dos
sectores militar e estudantil (40%) sabor. do
campesiñado ( 19%), cando os labregos constituían cáseque · O 80% da poboación galega.
Tendo en conta estos datas e unha abondosa doc11mentación permitíame na miña obra fixar cáles foran os ouxetivos políticos, distinguindo os distintos grupos políticos que nutriron o
levantamento. Coido que temos que -Oistinguir
tres clases de ouxetivos:
a) Cambeo de Goberno, non de ré~ime. Tratábase de eliminar a Narváez e o seu equipo, pro
non o réxime moderado. Defendían esta opción
moitos burgueses e certa oficialidade.
b) Cambeo de réxime, propiciando o paso
dos progresistas ao poder, restauración da constitución de 1837, nová política económica, ascensos, etc. Apoiaban esta opción os burgueses
conserveiras, os asalariados, e especialmente a
oficialidade máis nova do exército.
c) Instauración dun goberno galego ou réxime provincialista. Esta era a opción dun sector
minoritario, especialmente universitario, pro indudablemente o único que ofrecía unha solución
en certa maneira revolucionaria. Este sector é o
que constitúe a primeira tornada do galeguismo.

O PROTAGONISMO
DO SECTOR GALEGUISTA
Dende o ano 1 840 penetra no estudantado
c.ompostelán e noutras capas sociales a preocupación por Galicia, pola súa re·cuperación económica e a súa dignificación moral. Esta preocupación está puntualmente recollida na abondosa
publicística do mç:>mento, especialmente na
prensa que neste momento tén tiduos claramente galegos: «El idólatra de Galicia», «La situación
de Galicia», «El lris de Galicia», «El Centinela de
- Galicia», «Revista de Galicia», «El Emancipador
Gallego», etc. Pouco a pouco esta liña callou e
tomou forma política no chamado «provincialismo», que propugnaba un federalismo político pra
o Estado, e no que entraría Galicia. Temos que
reconocer que non tiveron tempo a elaborar debidamente o seu ideario político e que moitas
veces dános a sensación de que éste se reducía
a aspiracións máis que a formulacións.
Nesta xeneración, que· coido debe ser chamada xeneración de 1846, estiveron presentes
os millares intelectuales galegos do momento:
Rodríg1,.Jez ·Terrazo, Neira de Mosquera·, Romero
Ortiz, os irmáns Rúa Figueroa, Antolfn Faraldo,
os irmáns Ca'm ino, Añón, Dfas de Robles, Vicetto, etc. E todos eles o~ cáseque todos estiveron
presentes no levantamento de 1846. Amaban a
libertada, a terra e a Patria. Non representaban
dun modo reflexo ningún interés ·económi~_o nin
percuraban prebendas no botín. Querian -só, e
non era pouco, unha Galicia ceibe e forte. ~ma
ban a terra con ese amor afervoado que foi sempre patrimonio da mocedade. Quizaves por eso,_
afnda que foron derrotados, os conmemoramos
hoxe, e quizaves por eso perviven, namentras
que os demócratas, moderados, progresistas ...
son só historia.

