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A muller fóra da casa

TRABALLADORAS SÓ CON DEBERES

.,

Traballar-o ferro
Hastra Riotorto , en Lugo , chega a cuncha de ferreiros nacida na
Veiga do Eo. ·Alí, onde se fundiu o
ferro cando o ferreiro era unha

persoa de certa relevancia social,
siguen hoxe· a traballalo unha
chea de homes.

Euskadi

ET A-Goberno:
ofrécense
mediadores

A semana proarnnistía convocada en todo o País Vasco
coincidiría cunha gran actividade por parte de ETA-m e
coa morte de dous dos seus
militante?. cando se celebra o
cabodano da campaña que logrou sacar das cadeas aos
presos bascos.

Rº C. Celta:
Conversa co
seu Presidente
Entrevista co presidente do
Celta cando éste vén de subir
á Primeira División .

Alúmina, a quinta columna
A situación conflictiva que está
sobre o tapete na Alúrnina -Aluminio de San Ciprián é consecuencia, por unha banda, dos graves e

r.ecentes accidentes iaborais pro ,
por outra , reproduce as di.ferentes
posicións man ifestadas durante a
longa folga do vran pasado.

en poleiro alleo

Compre lembrar, pra comprender o pensamento de
moitos dos nosos emigrantes
que induce a algúns o falsas
interpretacións, aquel episodio comentado por Castelao,
dun grupo de gaiteiros galegos de viaxe en Madrid que,
c:ansos de estar f6ra da Terra,
q ue rian voltar r<pra España)>.
De be ra mirar con coidado o
au tor da e nquisa qué queren
d cir o nosos em igrantes cando fa la n de « • pañol s» e de
« f s1wnoJJ, porque a bon seguro
que ca ndo a sr falan teiien
pres nte a Galicia e aos seus
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español», «regiones españo las)),
«superior contenido del Estado )),

etc., presumen co seu talante
español enxebre.
Ainda recunca o mesmo periódico, o vernes dfa 12, con
móis datos (?) sobor da emigración, polos cales nos enteramos de que os emigrantes
opinan que o Parlamento español non fai nada por eles ...
porque non tiveron tempo, e
que son na maiorfa simpatizantes de Suórez '«el que más
ha trabaj ado por la democracia».

En fin, o caso é ~ogar coa de-sinformaci6n polftica dos nosos emigrantes, pra presentalos coma desleigados e partidarios da~uetas alternativas
polfticas causantes precisa~
mente do seu desterro.

CUNHA CRUZ
E UNHA LANDRA

Pra qu e vexan vostedes en
qué emprega n o tempo os parlam entarias de UCD de Extrema d ura, re producimos unha
cnrta súa re m esa da á peña Galcx de Sa nti ago de Co mpostela ,
que po r ce rto tén o se u aquel de
demagox ia espa ñ o li st a: << Los
diputndos d Unión de Centro
D mocrático de Extrem adura,
enterados por el diputa do de
antiago de Com p ostela José
Mcinuel Couceiro de la existen cla en sa ciuda d herm ana de
un grupo de gal/egos y extre1110 110.
c¡ u o co n titu ye n un a
¡wri 1 denominada GA LEX, n v/.in o los componentes de dii:h 1 ¡u•r1n I abrazo fra t m al entrr pu hlo de España v le comunic mos que esa unión existente entre gal/egos y extremeños en la PEÑA GALEX es
extensiva a la unión existente en
este congreso entre los diputados de Galicia y Extremadura,
hasta físicamente, ya que la dis~
trib uci ón de escaños también
rlnos ha unido, ofreciéndonos
mutuam en te nuestro total apo- yo con la promesa de inmediata
asociación de EXGAL en Extremadura.
«Los p obres, unidos y amigos, jam ás serán vencidos)).

{_
j

<<Con una cruz y una bellota,
la amistad jamás será rota)).
Un fuerte abrazo de los Diputados de Unión de Centro Democrático de Extremadura)).

Conociamos xa a maf'ta que
se dan c-ertos partidos . pol~icos
españoles, singularmente os
·da '1.JCD, pia revirar a chaqueta co de .diante pra tras, pro
nest.e caso bateron to.dos os
«record1•> de cinismo. Nefeutar
fende o peito ver ctómo -os que
se benefician da opresión de
Galrcia e da esp~tacion ~de
noso pobo, da emigración e
.dos aldraxes contra a nosa
~ultura, no.s ofrecen agora ó
se,u ((total apoiO)) aos ((¡)rabes;)
galegos cunha solidaridade
gr:otesca certamente. ¿Ou .se-r6 cos caciques, bl:lr:_guesfa intermediaria e deman colo·nialistas cos que .s e solidar1zar1?
Os xenerosos diputados
queren reducir o feito da colonización de Galicia a un problema de probeza. Oeste xeito, deberiamos xunguimos cos
demais probes de España, pra
arrincar algunha que outra
esmola do Estado colonial: velahl unha maneira sotil de negar o problema nacional galego. Seupan eses señores que
os galegos non nos consideramos parentes probes de ninguén, nin imos mendigar as
farqgullas que te·ñan. a ben
concédernos- polf ticos hipócritas e oportunistas coma ~os devanditos diputados, por<q.ue
sabemos moi ·ben onde nos
mancan os zapatos.
Polo de pronto, coidamos
qu.e o símbolo .da landra é o
qu-e mellor lle ac·a i ós <<peñas ))
promovidas por esas xentes,
habida conta de que na nosa
terra este frotto é manxar preferido dos porcos no tempo da
c:eba. Han morrer de _g ordos.

Profesión
Enderezo
Pobooción

Desexo suscribirme ao periódico galego sem anal
A NOSA TERRA por un ano
Envío o importe (cheque

2/

ANOSATERBA

A

compatriotas, a diferencia dos
autores da enquisa, que a
xuzgar por espresi6ns vertidas
no seu traballo: ((H ec ho de ser

UNHA ENQUISA
DEFORMA DOR A
En «lo Regióm> do xoves 11
ri , Mnio rocó lles unha enquisa
(?) feita nD emig ración , asegún
p r .e · co nobre propósito de
rl mostrar que os emigrantes
oa legos esquenceron a súa patria e son todos españoles de
pura cepa : «El 72% se relaciona
ntre sí, simplemente por ser
españoles ... El hecho de ser es¡Jañol s el motor de la integración de los pertenecientes a las
distintas r giones españolas,
r uyas ¡; u/iaridad s ceden a/
.sup erior contenido del Es tado
f¡ue lns comprende, aunque permone?can en la af ectívida-d int erna v se expongan en cual<¡uier oportunidad, pero sin contraponer, sin agresividad y sin
intención alguna. sin o todo lo
con trario de aislamiento .por un
fai o concept o de superioridad».
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No xornal español «El País»
publicouse un anuncio comercial que coidamos merecente
dun comentario nesta sección:
((E/ Estado libre asociado de
Puerto Rico forma parte de làs
Estados Unidos. Por esa un ordenador, una pelota de golf,
unas vaqueros o unas zapatos
fabricados en Puerto Rico, son
tan «Made in USA» como los
mismos productos fabricados en
USA.

Pero es más re-ntable.
Puerto Rico tier-1e una mano
de obra abundante (más de ~n
mj//ón, con el 5 ·1% menor de 35
años), hábil (media de 11, 7
años de educación), .y más productiva (4,03 por dólar, frente a
3,36 en USA continerrtal). El
sue/do medio .por hor:a es de
3,09 Dis., 5,73 en USA continental.

Más fácil
El gobierno de Puerto Rico
concede a las industria-s que a//í_
se establecen hasta el 100% de
exención co~tributiva por períodos que van desde 1O hasta 30
años. Subvenciona también la
construcción v arrendamiento
de las naves industriales a precios muv interesantes v facilita
la repatriación de beneficias.

·y más agra.d able
Puerto Rico es un paraíso
trnpical. Su clima .es soleado y
alegre todo el año. Las p/ayas
son deliciosas v pueden disfrutarse todo el año. Y la población
es eordia/, educada y culta.
Pero fabricar en Puerto Rico
tiene muchas más ventajas. Para conocerlas todas, basta enviar el cupón.»

Ya es tiempo de que conozca todas las ventajas de invertir
·en Puerto Rico/ USA )).

Poucas veces temos ocasión
âe contemplar as ignominias
do colonialismo encoiro e sin
lerias encol do «mundo libre)>, a
«civilizqción occidental», os (( Va lores permanentes da libertade
e da democracia Yankee )> cos

que se tentan ocultar os atropallos do imperialismo. Semella que os imperialistas perderon xa o gusto polas verbas
móxicas e mistificadoras, e
non se molestan en encubrir a
súa condición de esplotadores; por eso se permiten o fa·cer unha anólise da realidade
colonial de Puerto Rico pra invitar ao CQpital internacioaal a ·
saquear e-ste pafs. A oficina
de Fome.nt.o Industrial de
·P uerto ·Rico., responsable .deste
anuncio, escomenza clarexándolle ao imperialismo mpaz
q!!e nnte .p.afs .atoparán man
de Obra barata .pra esplotar
ao -seu gusto -e que se conforma con salarios miseren.t os.
Tamén lles.advirte aos posibles
inver..sores, ladróns de .guante
blanco, que o goberno porto·rriqueño é un tftere do impe·rialismo, d·is.posto a vender os
intereses nac-ionais por un
pra.to de lentellas. Os que se
decidan a espoliar ó naci6n
por-torriqueña ter6n a posibilidade de repatriar os benefícios conqueridos co sudor do
pobo de Porto Rico, sin sefen
molestados polos peleles do _
goberno.
E afnda por riba, se se tercia, poder6n disfrutar de fermosas praias, do , 1.ol e do
ambiente musical tropical,
namentr.as o pobo · por.torriqueño traballa por un bocado
de pan.
Polo demais, a poboa~ión
indíxena amósose mansa e
cordial, e se asf non >fose, ·pra
algo -es.tón os gorilà.s e a CIA e
os demais xendarmes do orde
imperialista.
Esta.s son as ventaxas da
fórmula àe-·<r.Estado Libre Asociado», unha espede de ·Estatuto de Autonomia, que USA
utiliza pra encadear 6 nación
portorriqueña. Conque, orella
ao can.

SUSCRIBASE,
COLABORE COA
·PRENSA GALEGA.
AlfOSATIBB.A
APART.ADO ·1031 .
SANTIAGO

A1 tarifai doa envios por ano 1erón: Gallcla •o Estado Espctl\ol 1.200 Ph., Europa 1.600 Pt1., Arxentina 2.300 Pts., USA, Canadá, Afrlca e.Suram,rlca 2.050 Pta.
'ºr ..,.
tarifa.a 1erón a mitade das anuais móis 50 Pts.
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A.. situación· conflictiva que está -sobre o
tapete na Alúmina-Aluminio de San
Ciprién é consecuencia, por unha banda,
dos graves e recentes accidentes laborais
pero, pola outra, reproduce as diferentes
posicións manifestadas durante a longa
folga" do pasado vran.
Despois de varies meses os feitos
parecen demostrar que a alternativa
presentada e defendida pola ING en xulio e
agosto sigue vixente, é necesaria e, o que é
máis importante, pode conseguirse, feito
que facilitaría ir]mediatamente unha saída
positiva ao conflicto.
Ao carón do· devandito, por primeira
vez pres~ntas~ unfiã sitúapión nova pra os
traballadores galegos;· a presenc_ia

.·

numéricamente importante de obreiros
non galegos, afiliados na súa maiorfa a
centrais sindicais tamén non galegas, entre
os que se espalia un sentimento de falsa e
demagóxica división e illacionismo
respeuto dos intereses da clase obreira do
noso país. Esta inxustificada división
· podería conducir a un enfrentamento que,
- todo o máis, deixará entre os traballadores
a pauliña do esquirolismo- ou da
insolidarida::te.
Cando hai xa ben anos a clase obreira
·de Euskadi protagonizou unha das
primeiras ·grandes loitas -a «folga de
Bandas»-, a patronal viñera ao noso país
pra cargar autobuses e tràs'ladar moitos
traballado~e~ galego~ q facer de «f~ra-

folgas», manténdoos isolados en barracóns
e desinformados do conflicto esistente,
amparándose, inclusive, no baixo nível deconcencia e organización e na orixe
labrega da grande maioría,
desconocedores, polo mesmo, dos
intereses e dereitos da clase obreira
basea naquel intre. Durante moito tempo, e
coma consecuencia deste feito, os
emigrantes galegos pasarían a ser
considerados dalgún xeito coma esquiroles
e insolidarios. Nesta ocasión, e por
primeira vez, poden cambearse os papeis.
A responsabilidade dos que así o prefiran
coidamos non vai ser pouca, másime se se
orienta atraveso de centrais sindicais de
émbito estatal.

·, ALUMl·N A, A ·QU:INTA COLUMNA

AÇJ redo,~ d~ seis mil , homA~s' venden hoxe o seu traballo -as
18 empresa.s · ausiliares de
;\lúm ina-Aluminie, S. A -en
San Ciprián. Este monopolio
español fai unha i·nversión de
perto de 50 mil mi-li'óns de pesetas nur.ih~a factoría que pro-:d_ucirá alumin iô , con gran risco"
de cont aminación ao desprender lama , roxa.
_
Nas 28 auxiliares 0s salarios e as conçHcións de traballo
n0n están homologadas, introducindo así un factor de divisionismo e de rivalidade entre,
os ·tràballadores, o cal é un
atranco na súa organización e
torna· de coneiencia . As razóns
desta situaç_ión hai que truscala~ no _afán de"esplotación da·s
empresas ausiliares que compi t:en entre ?i na percu ra de redudr costes vfl conta dos sala-

ribs.
P0r outra banda, pódese
observar unha- "Serie ·de esta- ~
mentas e previlexios entre os g
tr~ balladores;· ó'· qué racha a ~
súa unidade. O peonaxe e perAO PEDE 6.000 HOMES VENDEN EIQUI O SEU TRABALLO, ALGUNS HASTRA A VIDA
sonal non cualificado, con
contratos eventuais nas ausi- - garantías laborais, son ou ben
onde os traballad~res simbirrliares e falla d~· todo tipo de
portugueses e africanos utili- ticos representan o 90 por .
zados coma man de obra bara- cento ·da plantilla, con máis de
ta, en situación de inmigrantes cen afiliados ás Comisións La·bregas.
ilegais, que pasaron a fronteira
con pasaporte turístico, atoCADRO BRANCO
FALLA
pándose nunha situación semellante
á
de
moitos
emigranDE
SEGURIDADE
Veñen de ser denunciadas
c.e rtas irregularidades dunha tes galegos en Europa, ou ben E HIXIENE
farmacia de Lãtfn, iniciándose galegos que combinan o seu
unha investigación que está le- traballo na industria co trabaOs trab_
a lladores procedenvando a descubrir todo un teci- llo na terra, con todas as ca- tes de Portugal -e de países
do fraudulento na sanidade. ~ ra'cterístic-as do que se adoit a africanos, singularmente do
chamar proletariado simbiótiCabo. Verde, e os galegos,
co, como o demostra a afilia- •teñen salarios ·máis baixos e
ción en moitos casos a sindi~
non contan coas dietas, facilicatas làbregos. Valla de exem- tades na vivenda, etc., que ·
-pio à empresa Entrecanales, teñen os traballadores fixos na

ll•llli•li•••••••Edita:
. Promocións Culturáis Galegas,

S. A.
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plantilla desplazados pol~as
empresas ·que están obrigadas
a proporcionarlles vivendas o
cal lles supón un aforro de 16'
a 20 mil pesetas ao mes, p·or
teren estes os seus convenios
negociados onde os salarios e
as mesmas condicións de· traballo son superiores ás esistentes no_ noso pa ís.
-Dentro das condicións penosas de traballo na Alúm ina
cómpre salientar a falla de seguridade e hixiene, causante
de numerosos accidentes laborables que veñen desencadeando dende hai máis dun
ano fortes conflictos obrniros.

(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A. Gaciño, Mancho Viña. Jordi Minguell ,
Rama.
Diseño e confección: Pepe Barra.
Fotografia: Brais, Pi1io, Fenando
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Miguel Doca mpo

Redacción e Administración: República de · El Salvador, 25, entre-·
chán , Santiago. Tlf. 591821 . Apdo.
de correos 1.031 .

Dende o · escomenzó das
obras, hai uns tres anos, catro
obreiros perd eron a vida pola
mor da falla de seguridade e
.das _mínimas condicións que
fagan posible unha vida digna
dos traball adores. Aínda nas
derradeiras semanas producíronse dous accidentes graves.
Un deles, un ra paz de 24 anos,
traballador de «Montajes Noroeste», cunh a descarga eléctrica caíu dende 1 5 m. de altura quedando en estado de coma; outro en «Entrecanales».
que asegún rum,ores teñen
que amputarlle un brazo, aínda
que nin os seus compañeiros
son capaces de decir nada ;
<mo n se p o d e n i n f a 1a rn
- din - . Pra fa cerlle frente a
esta situac_ión no11 se contà
máis ca con tres médicos, que
fan horarios de 1 2 e 1 3 horas
diarias, e cun hospi talillo eivado pola falla de personal e dé
medias. A mesma ambulan cia
atópase deteriorada hastra o
punto de non poder prestar
serv1c10 normalmente , polo
que en lugar de falar do hospitalillo, máis lle aquece o nome
de botiquín.

CADRO NEGRO
Unha serie de persoas estiveron e están cometendo fraude
contra a Seguridade Social amparándose na súa profesi6n ou
en cargos que lles proporcionan
u!"ha certa capacidade de maniobra.
-
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•< NON HAI SEGURIDADE NINGUNHA, NON MORREN MAIS DE CASUALIDADE»

A FOLGA DO 77

que aínda hoxe está sin superar, un seg uro de vida dun
mil lón de pesetas, formación
c:.i comités de seguridade e hixiene por empresas e o xa cit o h splta lillo que ainda na
ctu llda e funciona deficientemente.
A centra l CC .00., tamén
por razóns politicas, tentando
combater a lfnea nacionalista
da ING , que dirixira o conflicto
co apoio dos traballadores,
convocou urtha asambtea pra
botar abaixo os dev.::inditos
acordos, decidíndose a reincorporación ao traballo e esvaíncfose así as conquistas que
os traballadores fixeran despois de dous meses de loita.

PROHIBIDO FALAR GALEGO
Na actualidade os accidenMARCHA SOBRE LUGO, «NOSOTROS SOMOS EL FUTURO DE ESPAÑA» (CC.00.)

tes producidos nas derradeir.as
semanas reav~van o confliQto
polarizándose en torno a dúas
opcións sindicais: por unha
banda, CC.00. con 45 delegados e afiliación rnai0ritar.ia entre os téonicos e traballadores
de fóra, apoiada polas máis
centrales españolas con relativa incidencia na zona, UGT,
CSUT e SW, e pola outra P
central nacionalista ING, con
26 delegados e .a filiación
maioritaria entre os tr:abaliladores galeg0s, afnda que tamén conta con traballadores
africanos, bascos e .españolas.
Tras unha asemblea xeral
na que os sindicatos españoles sementaron o divisionismo
entre os traballadores utilizando argumentos chovinistas pra
prohibirlle falar en galego a un
membro da ING , acordaron fa-

cer unha marcha sobre t.ugo
pra -Aegociar co Gobernador
Civil unha serie de reivindicacións que curiosamel'lte veñen
sendo as mesmas que xa ~e
tiñan conquerido no v.ran do
ano pasado ·e que se viñeron
abaixo polo boicot das centrais que agora as defenden.
Argumentaba daquela CC.00.
pra ,xustificar o boicet quB era
millor agardar a revisión do
convenio da cor:lstrucción, proposta ace13tada inxenuamente
polos traballadores que logo
comprobarfan cómo -non se
poñia en práctica ningunha
das reivindicacións negociadas porque en Outono o marco do Pacto da Moncloa impedía a súa materialización, dándose o caso de que -CC.00. se
atopa entre as centrais que
apoian ao devandito pacto.

Namentras en Lugo as centrais españolas fadan a súa
!'Tlarcha, considerándose al gunha delas «el orgullo de Es.paña», o Comité de empresa
da «Agrupación del Puerto»
composto nun 50% por membros do SOG e o resto de
CC.00. -que abandonaron a
alternativa da súa Central pra
apoiar ao SOG-ING, cambeando ún deles a afiliación a esta
central- negocia coa empresa a firman un acordo no que
se estipu~a a creación de Comités de seguridade e hixiene
en cada empresa elexidos polos traballadores e con poder
executivo e un seguro de vida
ou de invalidez en caso de accidente por un millón de pesetas. A ING esixe o cumplimen~ to desta taboa reivindicativa
i5 en todas as outras empresas
3 ausiliares de Alúmina-Alumi~WiZ::¡ 6 nio, S. A.

G. Mofo, 12
PorttevedFa
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Cadeas galegas

crónica política

OS pre~s, dentro e f6ra
As portas dunha cadea abríronse por vez primeira en Galicia· ao esterio.r, aínda que non fora para
deixar saír senón entrar a uns cantos xornalistas na
nova cadea de Vigo, que sustituíu ao ruinoso centro
de dilixencias que hastra hai pouco tempo funcionou.
Non sería razonable o non valorar' positivamente as
condicións deste centro penitenciaria, pero tamén é
certo que sería facilitar unha falsa imaxe se a xente
xeneralrzara a súa situación á das restantes cadeas. O .
centro de cumplimento -tamén de dilixencias- · de
Vigo, non á máis ca unha illa cáseque solitária no mar
embravecido e abafante que son as prísións do
Estado español.
·
As restantes cadeas âe Galicia ser a «redención» de pena . En
co nstitúen un atentado contra os Pontevedra só se facían brochas,
dereitos dos reclu.sos, que os pinceles e basoiras. Aos reclusos
teñen anque algúns se empeñan pagába1 1.;elles corenta e dous
en rexeitalos. A Coruña e Ponte- céntimos por cada pincel ou brovedra son exemp lo do que non se cha acabada. En quince días, tra pode manter por máis tempo. A ballando oito horas diarias, tiña
ela Coruña, cuns centp cincuenta que facer cada ún dez mil pinceles
rec lusos, é unha cadea de antiga
para conseguir catro mil pesetas.
co nstrucción, que funciona coma
A rentabilidade pra a empresa que
cen tro de clasificación e distribu - ~ logo as comercializa é ben evi ció n de penados. Alí deciden. o de- dente.
: gra u que hai que darlle a cadC;J ún ,
Unha estufa de carbón é o úni nun ha primeira · discriminación
co elemento de calefacción que
que os convir~e . en presos de prialí se coñece , situado no · comemeiro, segur1ffo ou terceiro grado.
dor. Respeuto das comidas, hasE unha clas ificación decisiva para
tra hai pouco tempo o presuposto
o futuro do recluso, aínda que
por recl4so e día era de sesenta e
asegt'.111 algunha fonte- se faga dun
cinco· pE;Jsetas, que agora aumen 1
xeito su.perficial, a.,partires dunhas
tou._en vinte. A"ª visitas das fami · pouca s preguntas feitas polo mé!ias teñen que pasar en Pontev.e ' diço, o crégo; © educ-ador .
·
dra pola forca caudina duns locu torios que atentan contra o derei PONTEVEDRA: FRIO E CHOIV A
to á intimidade e contra a dignida de humana . Os reclúsos a un lado
A cadea de Pontevedra tén
e os famil iares a outro, todos xuhhabitua lmente uns oitenta ou notos, se¡:;iarados por unhas barras
' ve nta presos. Hâi quen di que é
de ferro e un foxo dúr1 metro qúe
coma un lago qµ~ se enche coas
obriga a falar a berros. Non se
choivas. En in¡(ff[rlO, ao patio non
coñecen os locutorios individuais.
se pode sair pi%i;t:que está ··i nundaO certo é que en Pontevedra a
. do. No inter,í,qr, as páredes chotensión está presente e proiéctase
. rrea n humedad~: pre_s ente tamén
ás veces naq liortas entre us preno prime.ira .piso, e na mesma ensos, ante a indiferencia dos funfermería. Frío e humedén son os
ciona rias que se limitan, como di
compañeiros máis inseparables.
alguén, a entrar pra esperar a saíHai celas individuais que non se
da do seu traballo .
pode n utilizar pola auga que entra
nelas, e na plafaa baixa algúns reclusos coñeceron xa o que é con vivir con ela.
Pra os que 'traballan non asisten demasiados estímulos, a non -

OS PREVENTIVOS
E ESTRANXEIROS
Un problema común a todas

ANOSATERRA/5

.

as cadeas é a situación dos preventivos. Pasar un ano agardando
xuício non é nada rncreíble, e tampouco que cando se impón a pena
oc.urra que ésta seña menor ca o
tempo xa transcurrido esperando.
A inxusticia da burocracia aínda é
máis sangante ao pensar que a
persona en situación preventiva é
un recluso sin dereitos: non pode
«redimir» pena polo traballo, nin
ter permisos... Nas cadeas galegas repítese demasiado o caso
dos portugueses: moitgs deles
non teñen máis ca'r go ca estaren
indocumentados. Prendentes da
.simple estradición, pasan á veces
dous, tres ou catr::o meses en espera da orde, xa que nin siquera
lles fan xuício. Os que estivemos
na cadea de Vigo femos testigos
da indignación dalgúns deles.
Nesta cadea de Vigo todo pa rece ir indo e os presos, falando
cos xornalistas sin presencia de
funcionarias, non amosaron nin- .
gunha disconformidade coas condicións materiais de vidé\ . Uns dez
mil metros cadrados de superficie ,
88' reclusos, dos_cales 40 son penados e os restantes esperan xuício, e 33 funcionarias . As depen denciás presentan características
favorables pra facilitar a vida dos
internos, que interveñBn nalg úns
aspectos Ela organización interna
do ce.ntro: alimentos, deportes, e
teñen dereito a seren inforrn3dos
sobre a situac ión económica do
cen_t.ro.
.Pero aínda que as cadc,as mi lloren as súas condicións, p6ilSamos, non esistirá rehabilitación se
non cambean as condicións no
esterior. Porque saír á libertade sigue a ser todo un problema: «Se a
ún de nós o poñen, hoxen e libertade e con traballo esisten bastantes posibilidades de integración .social. Pero se se sai sin
diñeiro, e se atopa ún co rechazo
da sociedade, dos amigos, da
mesma família, vóltase a delinquir. ¿Porqué non se lles da aos
reclusos un seguro de paro ao saíren? Hai xente con terceiro grado
_que pode saír traballar e durmir
·no centro, e non o fai porque non
tén traballo ... ».

FERNANDO FRANCO

CADEA MODELO DE BARCELONA, UN DOS MOITOS MOTINS EN DEFENSA
DOS PROPIOS DEREITOS

Cham~ a atención o gran esforzo que estón a facer os
partidos denominados de esquerda, agós as forzas integradas no Movemento Nacional-Popular Galego, pra,
dalgunha maneira, prestarlle a súa colaboración ó alternativa preautonómica. Nunha sit~aci6n tan claramente
frat:1dulenta coma a actual non se comprende esta actitude por parte de partidos que deberfan situarse en aberta
oposición ó mesma. Neste senso as últimas declaracións e
actividades do PCG non poden ser máis elocuentes, chegando a .afirmar que os ataques contra Rosón formaban
parte dunha campaña de desestabilización da democracia, afirmación adubiada e contrarrestada móis tarde coa
súa oferta de colaboración pra a consolidación dos organismos preautonómicos, colaboración que catalogaron de
crítica afnda que leal.

COLABORACIONISMO E DEMAGOXIA
Máis solprenqente é aínda a aparente miopfa política de
presentarse o mesmo día da roda de prensa de Rosón con
motivo do affaire «lnterviu», os líderes do devandito partido
- máis concretamente o seu SeQretario Xeral - dispostos a
manter un cambeo de impresións co señor presidente da
Xunta. Todas estas. actitudes serían torpes se efectivamente
non souperamos que non só ao PC senón que a toda a esquerda non galega non lle queda outro remedio ca lexitimar e
apoiar a alternativa preautonómica , alternativa que calificamos de neocolonial. se non queren verse en entredito incluso
na súa estratexia. PolÓ demais, o papel máis. demagóxico,
aínda que menos ridículo, corre por conta do PSOE, colaboracionista onde os haxa, que tenta aparecer coma portavoz
dunha suposta concencia crítica e proletaria , representación
xenuína da esquerda e dos traballadores. na Xunta . Pero na
realidade nesta actitude non cre ninguén e moito menos a
partires das lamentables declaracións - dignas de calquera
elqc.uente representante de AP - de Francisco Vázquez en -·
col dos dereitos da Coruña á capitalidade.

ASESORAR A XUNTA
A estrema esquerda españolista . con ou sin faciana gale guista, qu ere facer o mesmo pero entrando todos a unha, este é, unitariamente, nas comisións que servirán pra asesorar •
á Xunta . O resultado é o triste espectáculo dun colaboracio nismo que ademais ninguén lles pide. Quizaves, tamén,
señan a tristura e os ofrecementos ineficaces os intermediarios da colonización. Así. o PSG propón conversas «a todos
os partidos nacionalistas» sabor. da actual situación política
na que asegún eles mesmos «estánse acercando ao poder al. gt'.lns partidos de esquerda». O interlocutor, naturalmente, sería. o POG , mergullado nos mesmos traumas da ineficacia
unitarista dos que, defendendo o mesmo, non poden camiñar
xuntos porque cada ún vai poñendo un precio máis baixo ao
verdadeiro pastor: o Estado colonial.

AS CAMARAS E O FUTURO
DO SINDICALISMO LABREGO
Nas el13ccións a Cámaras Agrarias vaise xogar, deica certo puntei, a dinámica futura no ·aspecto político e sindical do
noso campo. Por ese é da meirande importancia que os nosos labregos á hora de votar valoren detidamente os feitos
que hai detrás de cada organización sindical. o tipo de organización a que responden, o programa que defenden, a utilización que farán das Cámaras, en definitiva a utilidade das
respectivas representacións que conquiran. Esta valoración
de conxunto inc!inaría a balanza a favor do único sindicato labrego con feitos elocuentes ás súas costas, con respresentación a nível de toda a nosa nación, cun programa anticolonialista e antimonopolista que o pón en conesión con outras organizacións de masas nacional -populares, e cunha alternativa política q'ue conduce cara unha Galicia ceibe e popular.
Frente a el están sindicatos loca~istas, baseados na pura influencia personal, as chamadas candidaturas independentes,
servís e índa caciquís, e as organizacións sindicais vencella das a persoeiros coma Franqueira ou Corzo Diéguez. Con esta panorámica non cabe máis ca deicr que, efectivamente , os
·nosos labregos estáñ, en esquema , diante dunha doble alternativa: ou votar sindicalismo nacional galego, democrático e
anticolonia!ista . ou votar sindicalismo españolista, locáiista
ou caciquil.

REPRESION «DEMOCRA TICA»

aCI.)
~

~
~

Que os traballadores galegos dispostos a empregar o seu
idioma señan reprimidos por representantes das centrais españolas é tode> un síntoma do papel antidemocrático que po den cumplir organizacións que non teñen xurdido dacordo
cos intereses do noso país. Estas centrais que tanto din defender a unidade fan a política máis sectaria. represiva , antiobreira e antipopular que se poid(;! imaxinar. Claro que non é
unha 'custión de palabras diferentes senón de práctica diferente, a práctica anticapitalista e anticolonial que enfrenta a
ING co reformismo e o sucursalismo.

.........................................
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DEITAMOS DO MAZO ELECTRICO»

rE

AO REMATE AFIAR

n

Rio torto

f¡

Traballar o· ferro
n

«E u h hi sto ria de sécu los». Porque ningué~ se
sit
tempo a apariciqn dos ferreiros -aló
o inab
lguén - remata unha
r cio ferro iniciada na Veiga do .
r mundi - quén non se lembra dos
gra malleiras ... - hastra o Marco de

en F rreiravella . a profesión de ferreiro
convírt se entó n no medio máis común de gañar o
pan. Aínda hai quen fala da grande cantidade de
sco rias ca lcinadas que se poden atopar na Fraga,
sinal cie que alí se fu ndiu nalgunha época o ferro.
«Ca ndo a historia da fundición do ferro
contaba Benigno Rivas -, os ferreiros era n a xente
dos cartos; era coma ser hoxe en Riotorto médico ou veterinario».
O MAZO
Na 11añó ri

11oio o barrio do
Mazo , cía honor s a m¡uela fe < rnP. 1 3, e cais a móis caracterís ic. elos ferr iros. e hoxe moi
pouco 111{1is sofi ticada . que lle da
o nome.
A SLlt febl
sofisti cació n
ctmsis te n tralJn llm con electricid 1cl, fr nt ,ms mazos cie auga.
moi s m llant es t · cnlcam nte
ao - mui1ios ci llerdeiros. Mesmo
no tOCt nte á lla utilización os fe 1r 'iros con ci ·r ito sabor del ciist1 ibt:1 n o mazo n turnos nos que
¿1 cmla lin del s e lle asignará un
dícl , qu conserve nín durante moitos ,mos.
E esa era ti man ir de que ca lquera clía ás seis ela mañ se puid 'r31l escoitar os seus ordos
cos entre élS enorme p ndentes
que p chan o vai ribeirego.
Ar redor dos 60 seria cando
aparecerían os prim iros mazos
eléctricos. «E válennos moito - di
Xosé lglesias Fdcio - ; sin eles, a
mitade dos ferreiros deixaríamos
esta)).

FACER UN FOUCIÑO
Tanto en FerrE;;irav lla coma en
Esp, sa11de el
Baixo
sto na

parroqui a capital do concello -·, a
producción é case monopolizada
polos fouciños. «Por exemplo, facer coitelos enrtJda moito».
O material empregado normalmente é unha aleación feita na
propia forxa , de ferro - o vergallo
e ace iro, sendo ésta unhas
elas ope racións máis comp licadas
móis duras de todo o proceso . E
complicad a, ou millar, «tén moita
cencia)>, porque dela depende a
dureza e flesibilidade do instrumento. Tamén se fabrican coitelos mesmo fouciños só de aceiro. «Son máis doados de facer
porque aforras este traballo - corn ntaba (m dos moitos Rivas que
parecen ser a raza dos ferreiros pra rompe por menos de nada)J. A
aleación. pois, non tén motivacións
conómicas. A mistura e a operacion de e palmar o ferro -estiralo encetando a forma do fouci1io
faránse somente un dfa á
semana. Esto terá a súa espricación no cannbeo de martelos do
mazo. ao tempo C¡ue tamén tén
bastante que ver o que seña un
labor cocho. Os sábado espalmaránse tantos fouciños coma se
p n an facer n semana seguinte;

case sempre 30 diarios por ferreinización do campo. «E máis este
ro.
ª'1º pasado - puntualizaXaime RiAgora o mazo e os seus novas- aínda se venderon ben devos martelos darán a forma conles porque o trigo estaba de moi
vencional do fouciño rematando,
ma/a sega:· e pra este ano tamén
logo de rnangalo, cun afiado que - hai moitos pedidos)>.
por catro pesiños se encargará de
A PRODUCCION
propiciar o afiador.
E é que o problema dos ferreiE estarán dispostos a unha
ros non é, como se puidera penvenda que a moitos eguramente
estrañará. Pro os fouciños galego
sar, o da comercialización, o da
chegarán a Portugal, a León, a
venda. Eles mesmos confesan
Burgos ... A súa historia tén moito
que teñen máis pedidos dos que
que ver co abastecemento que fipoden atender. E mentras úns se
eron pra a sega en Castilla , e ainadican a vender esclusivamente
da hoxe perdura este mercado.
ao por maior, aínda quedan ferreicertam nte mermado pola mecaros que siguen chegando hastra

mesmo ao Bierzo. pra alí. na feira ,
vender a súa mercaneía. Pra os
primei rbs os máis· importañ'tes
mercadores serán, aparte de Pontevedra e A Coruña , Castilla e
Portugal. Pro con estes medias
non é nada doado aumentar a
producción . Hai ben pouco falárase por alí da comenencia de crear
unha cooperativa , de organizar
mínimamente ao ferreiro. Pro a
idea non vai adiante. A xente
maior bóta lle a culpa á súa xa
pouca disposición pra esas cou sas· - «e a nós quedaránnos catro
ou cinco anos))- e a xente nova é
cas!3 inesistente no ramo. «E eu
non entendo por qué - Manolo
Foxaca - . porque a profesión está
bastante ben remunerada. O que
pasa é que os rapaces novos ven
a tradición de seus pais de erguerse ás seis da máñá, de traballar os
domíngos ... J).

E o mesmo M ano lo - cecáis o
máis novo - apuntaba a xa ne>n
somente posibilidade . senón in clusive a necesidade, de montar
unha fábrica entre todos os ferreiros do· vai , e mesmo parece que
hastra hai cartos. ((Sí home, se hoxe non hai ferreiro que non teña
unha caiti/la no Banco, cando lle
deberíamos estar debendo cartos
porque a!f non fan nada)).
Así, a profesión, e mesmo a industria, enfréntase hoxe a dous
problemas: a falta de xente nova
que escolle entre calquera das ou tras dúas alternativas que alí s'e lle
poden presentar, adicarse ao co rnercio da madeira ou toma r oca miño .da emigración - o índice de
emigrantes da zona pón os pelos
de punta-. e a retenaión dun capital que podería financ ia r a tecnificación da industria, creando inclusive postos de traballo ben re munerados.
Pro polo menos as segadoras.
así e todo. aínda non puideron cos
ferreiros do Riotorto. E aínda se
está a tempo de facer D qu e haxa
que facer.

-'
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Xos.é Bar Boo, arquitecto, presidente · dimitido do .seu
colexio' profesional, home público e político, pensa que
Galicia «se aumenta a súa dependencia nestes
anos, nun plazo de catro ou cinco ,
o proceso será irreversible»
De todos os xeitos, · a s(Ja militancia estivo sempre

A NOSA TERRA I 7

ao carón das alternativas español as: Xunta, MSG , PSOE .
Pronúnciase pQla industrialización racional e opónse ás
celulosas e á Autopista.
Puntos que na práctica somente son
defendidos por forzas políticas nacionalistas
que el non comparte.

XOSE BAR BOO

O técnico non-_-é -unha persoa aséptica
Pois que é tota lmente necesaria pra tomar concencia da nosa
vostede un home, partida rio?
verdadeira situación de que non
Neste Ín qm.e nto s( sori partida se -pode caír máis na depen.dencia
porque pode ser á vo lta de pouco
rio, non era o meu interés ~er pàrtempo irreversible. Hoxe pódese
tidario dende logo; pro son un sofacer en poucos anos o que tarcia lista en forma moi clara e dendou décadas ou séculos en facerde hai moito tempo sentida. Hasse antes. Entón por esa é moi im- tra agora, _primeiro fun fundador
port::: nte ter idea clara dos pasos
do Move mento Soc ialista Galego
(MSG), máis tard e non .fun partiql::le se van dar no.fu.turo pra facer
marchar a GaliCia.
dario da súa ,unificación ço PSG,
pero fíx0se~ .. e logo tarnpouco
Vosted e ténse pronunciado
non fun part idario da línea que seen diversas ocasións por unha
gu ia o Partid o Socialis!a Galego e industrialización racional de
saínme.
Galicia~ e en concreto contra as
Agora estaba_ sin partido. Non
industrias contaminantes coma ·
son militante que o sint9, son
Celulosa e Elnosa. ¿Qué pensa
ama nte da libertade semp re, pro
deste tipo de insutriali:zaci6n?
comp rendín que pra facer algo
Boeno, é pra facemos máis
rna lmente posit ivo fai , falla estar dependentes.' A industrialización denu n parti do oon cap acidade pra
be facers e dunha forma perfeutaface lo. Tra s un t ratamento de gru mente integrada de abaixo a arripo cre mos que era conveni ente
ba. A- Celulosa faille falla facer o
face lo influíndo en fo rrr 3 eficaz
ciclo completo pra arriba , pero hai
neste mo mento crítico de Galicia.
outras, coma poden ser asteleiros,
Dahí que ha i custión duns días inque está desintegrada por abaixo
grese i no PSOE.
e por enriba ; o que facen;iop nós é
Na a go·n(a do _franq u.ism~-,
unha · artesa Ría do· b_uques, tQdo o
vosted e fo i fundado f da Xunta
demais · é mentar os productos
De moc~ótica de Galicia. ¿Qué dou tros p·aíses é·doutros lugares e que pasou coa X-unta de Gôber- ·
no pra· que fose' contestada pola
esa n~n signlficaTdesenrolo. O que
sign ificaba aquela alternativ~?
base?
Na miña cr;isa de Vigo fíxose
non sirve é facer unha pequena
Boeno, aínda sigo sendo presia prim eira reunión de Galicia e
artesanía .dentro da próducción do
un ha das prim eiras das do Estado
dente namentras a prósima Xunta
buq ~ e.
españo l. Eu participei ná Xunta
nan me sus.titúa . Polo que res¿Pensa que é posible levar a
entón porque era unha saída cara
pecta á Xunta de Goberno,-a cou cabo unha - industri·alizaci6n
a ruptura , pero que logo quedou
cos costes polfticos, sociais e sa , claro, necesita unha cert;a esen amagos de cambeo.
pricación. Un co lexio profesional,
económicos mfnimos?
En.tó n, ¿ a súa v id a polftica
pois é a defensa dos intereses dos
Home claro que sí, e así debe
foi a ctiva?
facerse, partindo ademais das profesLonais~ correspondentes, e
Foi real mente bastante activa a
preesistencias que temos. Ou no caso noso o que fixE2mos foi
traveso do Colexio de Arquitectos
seña , non pode pensarse en nin- actuar contra eses intereses. E
inc lusive, porque era o único lugar
gún desemalo esmagando as decir, se h0ubera unha .Adminisde nd e o ca.I se podía decir algo
tración que fixara as responsabilipreesistençias.
po líticamente que non significara
¿Qué tipo de poHt.ica farfa fa- dades dos profesionais e as súas
a ca dea inmediatamente. Entón,
lla pra ésto, se é que tén que vir ·incompatibilidades, que a Admipo is dende o Colexio puidemos · dunha s.olución polftica?
nistración m_esmo llelas impuxera,
facer algo e algo fixemos, foi pouTrataríase de, partindo das pro- po is nós non tiña mos que intervir.
quiño , declaramos a favor da am pias esistencias, facer un desen- Pero coma a Administración estanistía e sobor de éousas conxun rolo en todos os aspectos huma - ba baseada na corrupción, nós
tura is que iban aparecendo, facer
nos e pensando máis no consu - tiña mos que decir: Oian vostedes,
dec laracións, etc . Esta significou
mismo interno ca no esterno. i coño !, os da Administración,
algo, pero sabor de todo tamén
Sempre que fagamos algo depen- apriquen esas incompatibilidades
ba ixo o noso propio p_rob_lema
dente do consum ismo esterno, as que vostedes poñen. E eso foi o
profesional tratar de reducir ao
consecuencias poden ser nefas- noso esforzo. Toda esa aetuac·i ón
más imo a corrupc ión que se protas. Temos que enfocar o desen- contra uns intereses da base coleducía e pra esa fixemos todo pola
rolo da.c orda coas necesidades xial foi producindo unha reacción .
fu nda ción do Co lexio de Arquitec propias e temos que facelo nós Nós tíñamos un- artículo 3.º nos
tos, entón formaba parte ·do de
mesmos. Ou seña , desenrolo hoxe estatutos que foran aprobados o
«León, Asturias e Galicia», e así
podemos · defini lo coma crece - pr:irpeiro ano da República - e
puidemos entrar na problemática
mento arménico aná logo e auto- por esa eran posiblemente~ dentro
ga lega . Entrando primeiro, mesostido . Ou seña , temos que me- dos colexias profesionais, os únidia nte a imposición das incompadrar por nós mesmos e de xeito cos estatutos democráticos tib ili dad es, evitando a corrupción
arménico pra evitar os desequilí- que cal Íficaban a arquit ectura coque se padecía daquela, -sabor de
ma unha función social. Apoián brios.
.
tod o at raveso dos arquitectos
N outro a specto, ¿có l deb e ser donos nesta poidemos introducir
municipa is, que podían levar a caa a ctitu de do profesiona l nunha medidas realment e posit ivas na
bo toda s as ·vuln eracións urbanísprofesión , como foron a das inn ación co m a a nosa?
ticas da ci dade . Esta t iña unha rePois, debe ser moi responsa - compatibilidades que hoxe xa esgresió n a nível social nefasta e
ble , debe precisament e espresa r o tán solucionadas polo fallo do Tripor esa fomos encontra do que
que sabe e trata r de entender o bunal Supremo e que todo o col esupoñía unh a monopolización do
que ocurre. Esa é unha necesida- xi o pode esixir. Despois xa foi o vitraba llo e que afectaba , a nivel de
de, o técnico non. é unha persoa sado urbaní$tico polo cal nós dendistri bución económica, á propia
aséptica nin moito menos ; trata de o Colexio xa non deixabam os
clase. Pero o importante era que
os pro blemas humanos con toda pasar os proiectos que infrinxisen
se asobal la ban unhas normativas
a comp lexidade humàna , pois tén os reglamen t os. Logo viñeron as
urbanísticas e eso importábame
que dar respostas a todo con total normas mínimds pra presentación
moito.
de proiectos , unhas normas míniresponsabilidade.
¿Qué pensa da galegui:zaCon respecto ao Colex io d e mas que dignificaba n a profesión .
ci6n crecente da nosa sociedaE logo, pois ...
Arquitectos onde vosted e foi
de?
Todo esta fo i sentando mala
p residente e dimiti u. ¿Q ué foi o

O perso nalismo no n o vexo e
eso sería facerlle un feo aos de mais compañeiros membros da
Xunta , xa que to dos os acordos se
tomaron por maioría e non se po de falar de mani pulación pola nosa banda, se ben é verdade que,
po la capacidade de tra ballo, o secretaria, César Po rte l a ~ estaba
presente en todas partes , pero esta aEliçación pod íase lles esi xir a
todos os membro.s. A Xunta era
responsab le de to do.

Sr. Bar Boo, ¿cómo se defini-

ria vostede politicamente? ¿E

¿C6 1es son os problemas
p rincipais cos que se atopo o ar- ,
quitecto? ¿Cól é a súa responsabi li dade social nes te momento?
Os problemas sigu en sen do
moi importantes e a cada paso
má is. O arqu itecto é unh a peza
máis dentro da prod ucc ión arq ui tectó ni ca. Unha peza a cada paso
menos si gnif icativa desgrac iacl am ente, po rqu e o espec ulador- promotor, todos estes entes que
tran agora na produ cc ión arq ui tectónica, son os prin cip ais. Estes
aco m odan todo aos seu s prop ios
inte reses . Nós interv imos co ma
unha peza máis. O arquitec to, en
vez de esta r ao servicio do usuari o, desgraciad amente tén qu e es tar ao se rv ic io do promotor qu e é
o que lle enca rga o t raba ll o. O non
operar dunha form a obed iente a
estes dictados leva coma con secuencia a m arxi naciórt dese profesiona l e entón tampouco non pode face r nada, nin positivo nin negativo , é un cera á esqu erd a. A
pro ducc ión arqu itectónica , pra
que cambee dacordo cos intereses dos usua rios, que son os qu e
van disfr utar o u padecer esa producdón, haberá que cambear esa
estructura de producción , non so m ente pra que os usua rios po idan
xu nta rse e te r ca pacidade económica mediante cretos do estado,
senó n que seña a prop ia Admi nist ración a que promova en forma
má is directa .

en-

base certamente. Houbo certas
saídas nosas do ámbito esterior
do colexio , pero que estabamos
obrigados a saír e dar unha op inión, coma fo i denuncia que fi xemas co.n motivo da visita dos
reis a Galicia , e entón esa non resultou tan contestado nun principio, aínda que alí nos definimos
inc luso polo autogoberno gal ego
e esi ximos a autod eterminación ,
que, esa sí, foi contestada polo
PC, pero únicamente polo PC en
principio. Esta iba sentando mala
base. Entón chega o tema da Au topista que foi o que desencadeou
e coordinou esa contestación .
Claro, non hai que esquencer ta mén que a · A utopista crea unh as
posibilidades de acción urbanística nas zonas de influencia moi
importantes e que ao. cabo redun dan moito en beneficio da cl ase
profesional , xa que son m iles de
millóns os que se baraxaron alí
somente en honorarios, xa hai
pensados ed ifícios en curso e o
proiecto de constru cción dunh a
cidade de trinta mil habita ntes na
áre a de influencià da Autopista
entre Vigo e Pont evedra, e claro,
ah í vense uns beneficias mo i im portantes. Esta fai pensar que a
moitos compañeiros nosos, interesados en medrar económi camente, lles intere se o apoio á A utopista. Agora, nós, coma colexio,
opu xémonos con tra esa en dúas
oca sións , aríque fixemos unhas
dec laració ns decindo que non se
podería facer a Autopista namentras que non fora contemplado
ese medio de comunicac ión tan
importante urbanísticamente bai xo o punto de vista do planea ment a dentro dun pian xeral urbano.

a

Seica houb o certos a taques ~
u n ha polftica person a list o d e
vostede e móis do secreta rio do
colexio?

De non ser así, a calidad e da
con strucción irá a menos a non
se r que se tomen meaidas. A
ma io.r parte dos productos da
construcc ión non reúnen condi cións de calidade sufici ente, nin
hai institucións de carácter púb li cÓ que garanticen a calidad e. Entramentras, esta é a lei da selva; é
aparentar que se constrú e cunha
ce rta cal idade e é todo másca ra
que na re alidad e é porquería e
m erd a todo o que se fai e logo
quen o sofre é o usuario que vai
ocupar a vivenda em peñá ndose
pra to da a vida, o cal é cat astrófi co.
Penso ' qu e se debe tend er á
produ cción arquitectóni ca de alquil er pero éste é un la bor da Ad ministración , que cree os m edias
que a fagan posi ble dentro dunh a
aconomía de mercado, porq ue a
economía de mercado é nefasta
. en todo, pero pode ser menos nefasta e esta é o que hai que facer .
X OSE

R. POUSA
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Os pechad·os de Asc6n
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GUILLERMO P. l. - X. BRISSET

O pasado día 1 O, ás 11 ,45 da mañá, vintecatro
t raba ll ado res de Ascón pecháronse nunha sala do
Axuntament o de Vigo . Alí est án homes
independentes, da ING, USO e CC.00. e alí pensan
seg uir indefinidamente en apoio a unha solución
xusta ao confli cto, con cretada na readmisión dos
desped idos sin condicións e na apertura inmediata
das factorías. Alí están en permanente denuncia dun
peche patronal ben ás claras inxustificado e da
in ca pacidade do Goberno pra lle dar saída a este
longo confli cto. Estes 24 traballadores falaron con A
NOSA TERRA do porqué e o cómo do peche.
¿C6mo xurdiu a postura do
peche e cól foi a reacción do
Axuntamento?
Foi cl ecidiclo nunh a xunta do
omi té de folga, sin in formar á
Asa rnblea de traball adore s hastra
qu fora un feito, pra evitar que se
ímp dira. Os que eiquí estamos
pr s n1 ám onos voluntariamente
pra clar st novo paso na nosa
loita. En ca nto nos pech mos o
S cr tnríc· oil m u ao Al ca ld e a

¿Cóles son as reivind icacións
que vos levaron a tomar esta
postura de fo rza ?
Fund m ntalm nt
presio11él r pra unh a sa ld a xu sta ao conf licto. Esixír a inmedlata readmisión de todos os desp edidos e a
r apertura das factorlas. Apoiar

NOTA DOS TRABALLADO RES PECHADOS DE
ASCON EN SOLIDARIDADE COS COMPAÑEIROS
DE CORFI
Os traballadores de Ascón
pechados no Axuntamento de
Vigo , en nome de todos ostraballadores da empresa , queremos amosar a nosa solidaridade cos traba lladores de CORFI
que, o mesmo ca nós, atópanse hoxe na rúa por un peche
patronal. Apoiamos a súa xusta loita contra os salar!os de
fam e e a sobreesplotación a
que se ven som et idos. A semade. condenamos a actit lJde
antlob reira das F.O.P. e a incapacidade do Goberno Espa.ñol
p ra resolve r os contlictos
obrei ros na ación Galega.
Os patróns e o Goberno poden pechar factorlas e facer o
q ue queiran dentro da lei. l Cál
é a lei que defende aos traballadores?
Compañe iros de CORFI:
, i adiante a loita pola defensa
do posto de traballo na nosa
Terra!

t
longo
unha
no cor

cemer
cesa ri
A.» , e

mina,

· dest~
!\
Qccic

tes a
petró
preci

des e
ta mén aos membros do comité de
folga que negocian en Madrid
presionando á Adm inistra c ión pra
qu e force á patrona l a aba ndoar a
súa postura intransixente e reaccio naria.
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¿C6mo vedes o estado actual
do conflicto?

o 9!

Nestes intres, nós, que xa leva mos perto de t res meses de
co nflicto, estamos levando o ritm de loita que co ida mos má is
é'IX itaclo e é o respa ldado pola
r w ioría da Asamb lea de traba ll aclor s. Estamos pechados, est ánso e levar conve rsas en M ad ri d
ante os orga nismos afectados, e
stamos face ndo acc ións na rúa

dos
de
que

JH ·rn
que o conflicto se
11 1 nyn
os Lrabollaci o res acucien
P l1 m 11or mec.lida és asamb leas,
Ps t<J m s nirn ados po la solidaricl eci qu o estamos conque ri ndo e,
sa bor de todo. por estarmos convencidos de t er a razón da nosa
banda . Houbo propostas por parte
da lgunhas Ce nt rais de chegar a
medidas de forza máis rad ica is
comf.l a Folga Xera l, pro nós coidamos que a loita que esta mos levando é a má is axei tad a e é a respa ldada po la m ai oría dos tra ball adores.

Decides que apoiades a loita
na rúa e eiquf hai afiliados de
CC.00. que xunto con UGT condenaron este tipo de loita esplfcitamente.
- Eu era de CC.00 . Entendo
que primeiro é o traba llador e
despois o sindicato. Entendo com o t raba llado r que CC.00. venciéronme e que a súa actu ación
neste conflicto fo i de tra ición aos
meus intereses de clase , por eso
non quero saber nada con eles.
Bueno, eu sigo en CC.00.
pe ro penso que unha cousa é o
secretariado ou a dirección e outra os afil iados de base. Eu como
trnbal lador non estou de acordo
coa postura de CC.00. e apoio todas as accións na rúa . Se a direc1ción dunha central traiciona aos
seus afiliados hai que botar fóra
esa dirección.
Non cheg a con queima r o
carnet , hai que queimar a dirección.

CC.00 . e UGT fan un sindicalismo de despacho e de tipo
verticatista, pacta ndo coa patronal e co goberno e permitindo que
sigan colonizando Gali cia e sobreesplotando ao tra ballador galego. CC.00. chegou a decir nun-

am

ha xunta de centrais testua lrrumte
que non apoiaba nada que fora
contra o Goberno.

con grupos ou partidos que non
está levando a un debate críti co
dudan en ·cambear a realidade e _ clarexad or pra toda a clase obreira.
deformar as cousas. No tocante
ás_conversas entre centrais de na ¿Qué represerytou a xornQd a
da serviron até agora. Gs compro-

¿Qué pensades do compoi:tamento da prensa e das conver.. - misos políticos .. e os pactos impísas que · estó habendo · entre de n ll es a moita s .d elas levar
centrais cara o voso cõnflictó?
adi ante unha solidaridade efectiA pr!;3nsa amosa unha total
falla de vis ión do noso probl ema ,
sin duda r en terxiversa r a realidacle en moitos casos; non hai que
esqu encer que moitas empresas e
periodistas está n re lac ionados

va. A nosa loita está dando unha
mostra de credibilidade e, ase m ade, está se rvindo pra desemm ascara r partidos e centrais que se
din defensores da nosa clase.
Pensa moa que o noso confli cto

do 25?

t en

ser

de

pie
ce1

ric.l ículo dada

M•

a .dimensión do problema noso.

Cc

Un recua mento me sm o na toma
de conce ncia de clase ao preter)cl er que os tra ball adores pensa.sen
que «cumplíam> coa solidaridade
cle cl ase fa cen do un paro de unh a
hora a toda s luces ridículo.
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Lalín

Fraudes na ·SanidQde
Unha denuncia a unha botica de LaUn 6 cecais quen está
provocando o desentrañamento
dunha serie de irregularidades
investigadas agora por personal especial do Instituto Nacional de Previsión.
Na boti ca de Ester Madriñán
respostáronlle a unha persoa ,
ca ndo foi catar un medicamento,
que o número de asegurado non
estaba correcto. Consultado éste
co médico espendedor da receta ,
a boti caria afirmou que tal medicina non lle qu edaba, tra sladándose
pos t erio rmente a Santiago o
cliente e adequiríndoa nunha botica de guardia na que o informa ron
que todo cen tro farmacéutico tiña
obriga de te la po r ser de primeira
necesidade.
Foi entón ca ndo se decidi u a
presentar a correspondente denuncia en virtude da cal chega rían
hai uns días a Lalín investigadores
do Instituto Nacional de Prev isión, sendo descuberta posteri orment e unha serie de irregu lari·
dades.
A botica da Licenciada Ester
Madriñán está situada na mesma
ca sa e inmediatamente debaixo
da consulta do seu marido, doutor Otero , infrinxindo deste xeito a
lei, descubríndose ta mén agora

qu e a farmacia da Lda. Maclriñán
está oficia lmente situada en Prados, a 5 kilómetros de Lalfn , onde
hoxe está emp lazada.
Respeutive ao punto anterior,
asegún fontes consultadas por A
NOSA TERRA, non era és~e o primeiro caso que se daba, no intento de doña Ester de proporcionarll e clientela ao seu marido , boicoteando en certa medida aos clientes dos máis médicos. Contra o
Dr. Otero parece que tamén está
en curso otra denuncia por espedir cé dulas de habitabilidade falsas. Se unha casa é nova , tén que
pagar ao Axuntamento, Hacienda ,
etc ., unha serie de tasas das que
se lib ra se é vella . E coma vellas
aparecían nas cédulas espedidas
pol o docto r Otero algunas rec én
f eitas.
Corren tamén insistentes falacias de que
practicante está
impl icado, xunto con dúas botica s
- Soto e a da Lda .. Elena Rod ríguez - nu n fraude á Segu ridad e
Social. O señor Alfonsell e util izada un talón de recetas fi rmad as
en branco polo doutor don Luis
Gonzá lez Ta boada, alcalde de Lalín , pra facer figu rar oficial m ente
as medicinas vendida s· nas devanditas farmacias a personas non
aseguradas coma se foran a cargo
da Seguridade Social ,. asegurán-

un

close así o mes mo pago dupli ca cio. O· certo é que o al ca lde, que se
at opaba en Palma de Mallo rca
gracias a un premio do Banco cle
Vizcaya , do qú e é corresponsal o
seu fillo , regresou inm ediatamen t e, e o practicante Sr. Alfo nselle
foi detido, sendo posto en liberta de máis tarde, posiblemente despois de abonar unha fi anza .
Polo de pronto, a botica ·de
clori a Ester Madriñán está pech ada e sabor dela pesa unha multa
dun millón de pesetas. Mentras, o
Ambulatorio - polo que se manifestaron hai tres meses perto dun
m illeiro de persoas convocadas
polas Comisións Labregas e a ANPG entrou en funcion amento
en condicións deficitarias: non tén
Raios X e os médicos, cando - a
xente precisa dunha análise, cobran 500 pesetas nas súas consulta s privadas ; o oftalmólogo , por
exe mplo, somente tén aparellos
- moi tecnificados, esa sí - utilizab les en casos estraordinarios,
nam entras que pra facer unha
si mple aná lise da vista ha i que
.
t rasladarse a Santiago.
· Tod o un tecid o no que aínda
queda por clarexar de ónde saen
as anfet aminas que, mestu radas
coa coca-co la, provoca n «deliciosas viaxes» nos aprendices de
drogadictos de Lalín.
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LIGNITOS DE MEIRAMA:

CARBON GALEGO 'PRA .OS MONOPOUOS
•
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. ~AR.IA ·~O . CARME GÀRCJA .NIORC?
H,ai moitas ,o.c asi6ns tm que .,de~p_o.ts dun
longo co".'~licto àe l9ita _popular 6 nec,ICíri~ f~cer
unh(J espe~i~ de r1tcordatorl~ pr~, slt~6ndo.,os
no com.-'n•.o ,d a ~i~torla, pod,r valcm'.l.r 01 _a,~onte
cementos actuais. No caso cjas ~ncroba1 6 necesario recordar qu6n -6 -«Ugnltos -d e-Mélramci S.
A.», qÚ_. ~·.~ ·~~i focar co ligni:t 9 estr.agui~o dtsa
mina, e qu6n se vai beneficiar en úÍthno e1-tremo
· desta 'esplotac16ri. .
-· . · · · · · -.
-1-

"

-

·-
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No _a no .19 7 5 os pafses da chamada ..Europa
Occide.ntal . toman tÔdo tÍpo .de medidas coaducintes a · eliminar progr~sivamente a j~p9ctaci.Ón de
petróleo que no ano ,. . a-nt_erior alcanzara _moi altos
precios. O Estado Esp~ñol ·cubr:fa às s9às nec~sida
des de enerxia .eléctrica con plantas te'r moéléctricas
(carbón, petróleo, gas,:·etc.) e hidr~e.l-$ctricas, e comenzaba a posta en marcha do pian de construcción de centrais nucleares. Dende outono .deste
ano, 197 5, 'à administración pública do Estado Español firma actas de Acción Concertada con vinte e
catro empresas do s~ctor eléctrico que representan
o 95% do total da producción co fin de incrementar
a mesma, pr:o utilizando .cembustibles non importados, centrais hidro.eléctricas, ou ben pra instalación
de nucleares. Unha- destas empresas foi Fen<?sa;
que firma unha actª pra a construcción da central
termoeléctrica de Meirama; o combustible a t,J@zar
será o lignito. Constitúese asf ~ empresa «Lignitos
de Meirama S. A.», coma filial da Fenosa pra a - ~s
plotación do 11gnito destinãdo a combustible désa
central termoeléctrica. En xanê1ro do 76 Lignítos de
Meirama S. A. firma unha acta espécffica de A-cción
Concertada coa Administración, dentro do pian de
prod~~ción qu_e_dende o Ministeriõ de l~dustrià se
lles ~staba a facer a todas as empresas productoras de carbór:i. Trátase de incrementar a producción
c.arbonífera do Estado dende 1, 7 millóns de Tm. a
6,6 millóns de Tm. no ano 1979; asf se di que Lignitos de Meirama pasará· a producir anualmente
máis da mitade do carbón do Estado (3,8 millóns de
Tm. anuais).
O capital empregado nos dous proiectos, en cifras do ano 1976, era de 18.537. millóns de Ptas. A
cifra de postos de traballo que se baraxaba (fixos)
era de trescentos cincuenta, a duración do proiesto
dun másimo de vintecinco anos (o stock de lignito é
aprosimadamente de 100 millóns de Tms.), e a fi- .
nanciación qos dous proiectos é coma sigue: pra a
caldeira u1_1 creto alemán, dado que é da mesma natureza ca as empregadas en Alemania pra producir
vapor queimando li·g nito. Un creto suízo pra o
turba-alternador. Un creto de trinta millóns de dóJares do grupo financieiro internacional composto por

European .Banking, Chase Mánhattan Bank, City
Bank e os espaf'loles Càntral e Pastor. A única .garantía pra a concesión deste cr~to foi a de ser Feno5.a. E por fin, u.n creto oficial que.pode c~egar a cubfi-r hastra·· o 4.P~ do t~tal do P.roiecto.
Lignitos de Mairam_a S~ ~· comprou .a 9onc~_
.sión d? min~L~n noy_~centos f!litlóns de pesetas. Dado que é un p.roi~cto de interés p:tJIDncQ pode utilizar
o prqcedemento legal da espropiación forzo_sa pra
se facer coas terras n.ec.esaria$ pra a posta en esplot~çión .. Ek¡uf c9men?'.a· a _loita pÓpul~r. pra non se
cjeixar asobal.Lar, como .tantas v~ce~- tii'la. ocurrido en
.Gal.icia (r~cordérños d~nde Castrelo . de Mif.'lo a
Campobe-cerrÓsf Comenza .eiquf a empresa, tamén,
a utilizar to_do tip0 de argum_entos e métodos pra
conveñcer ·á opinión pública da bondade ~ necesi1
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da~e do pro[ecto. De sobras son conocidos (véxase
A NOSA TER.RA n. 0 16) as necesidades e argumentos _dos labregos das Encrobas. E importante, n~m 
bargantes, descubrk os da empresa.

1En primeiro lugar, todo o lignito estrag:uido vaise empregar coma combustible. Non vai crear, polo
tanto, máis postos de traballo ca os que directa ou
indire<?tamente cree a térmica e, xa que logo, non é
relevante en absoluto que se produza nesa mina
máis da mitade do carbón do Estado.
En segundo lugar, os concertos co Estado no
caso da producción de enerxfa eléctrica non somente comportan compromisos pra a empresa senón o
que é máis interesante, unha Jerie de ventaxas tanto legais cqma económico-fiscais. O uso de procedementos legais nacidos pra casos considerados
de necesidade ou in_terés estatal, urxencia, etc., proporcionan ás empresas un abaratamento alto dos
castes de producción. En troques, a demanda de
enerxía eléctrica non sofre alteración nin é sensible
en absoluto: sempre se venderá esa enerxía eléctrica.
~n terceiro lugar, os esforzos que fai a empresa
coma tal por realizar esa inversión non necesitan
dun adorno demagóxico: Lignitos de Meirama S. A.
nunha nota oficial do 5/12/76 di <<a importancia da
obra faise patente coa simple alusión ao problema
enerxético que atravesa o mundo ... >>, argumento
que non tén peso ningún á hora de respostar ás reivindicacións concreta's dos labregos das Encrobas:
«a xusteza das nosas reivindicacións faise patente
coa simple alusión aos centos de miles de galegos
q.ue levan emigrado e necesitan seguir facéndoo se
se sigue industrializando a (}alicia con industrias de
enclave co/onizadoras». Por outra banda, os chamado esforzos inversores quedan espidos de tal forza
cando vemos os cretos oficiais e de qué banda, tan to española coma de fóra do Estado, se teñen con cedido, cretos que de seren apricados a outras inversións necesarias en Galicia crea rían moitos máis
postos de traballo.
E decir, pra Fenosa esta central significa unha
~spectativa de obter altas cotas de beneficias, e
ademais, de se colocar nun millar posto no ranking das empresas que ol igopolizan o sector eléctrico no Estado.
Proo das E crbbas non é un caso illado ·e a súa
significación é moito máis importante ca os simples
acordos conseguidos pola loita dos labregos das
Encrobas, que fixo súa unha boa parte do pobo galego. A concencia desitiados desaparece e o capital
monopolista terá qu_e medir a partir de agora os
costas das súas empresas en Galicia.
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TRABALLADORAS
SÓ CON DEBERES
A mitade dos traballadores de Galida, no agro, o no mar, os servidos, o
sector industrial-, a m itade da poboación activa do noso país, dos que
interveñen directa ou indirectamente na producción de bens, son n:iulleres. Son
mulleres traballadoras dende os 14 anos en que deixan a escola a grande
maioría, sin que nin leis ou servidos sociais específicos lles faciliten en nada, nin
lles garanticen nada a níveis concretos, de cara a permitir o poder ser un
traballador normal. En contestación a esto, as mulleres dunha nación colonizada
están dispostas a falar abertamente de cómo miran inxusticias e abuso.
Neste sentido e pra referir de maneira singularizada a integración da muller
gaJega no eido industria l, escollemos coma interlocutores dous ramos nos que a
man de obra é cáseque en esclusiva femenina: a conserva e o te?til. A
información que presen.t amos baséase, de maneira fidedigna, en datos tirados en·
Rianxo, Boiro, Escarabote e a Póboa do Caram_iñal. Datos de traballadoras por
unha banda, opinións da patronal pola outra, opinións que nalgún caso espresan
fidelmente a concepción reacdona ria, burda e que llnda co insulto, de moitos
patronciños frente ás asalariadas, frente a unha parte da mitade dos
traballadores de Galicia, dos que zugan a posibilidade
dos seus benefícios constantes.
Cando Mari Carme, Dolores, Ma risa. Olegaria, din que os problemas
funcl mentais na co nserva se refiran
s •g uriclacle socia l - «cánrns veces
houbo que marchar a correr porque
rll'ndo outm ftibrica avisaban que
viti<J o inspección e só habia unhas
cantas carril/as pra cubrlr a papeletc1 » , porqu como el r ito som nt
o r conoc a m t rnid d . na
crn cio (111 stá nf rmo

por decir que unha rapaza traballa
mal e colle e a mandan 2 ou 3 días
pra a casa castigada ...
Cando o falar é penalizado con 2
ou 3 horas de rebaixa no salario e o
bocadillo hai que comelo «ás agachadas» nos servicios porque non
hai ningún descanso dende as 8,30
rla mañá, e as asamb leas pra discutir custlóns si ndicais ou das súas
c ndlcións de traba llo teñen que fa c rse fóra dos locais da fábrica ...
11 lo so descargan ca mións,
«inclu o o f( n as crias», se palea o
m xil n <íe nos tratan coma se nos
fixeran un favor dándonos traballo,
e ás casadas máis»;«¿vós a qué vindes?», escoitan se quedan dous dfas
na casa, porque tamén teñen os
seus problemas, ninguén que recolla aos fillos, os homes no mar ou
emigra ntes ...
Cando - e esto corroboróunolo
con franqueza o xerente de «Conservera de Rian'jo, S. L» - entran
sin especialización e elas mesmas
se van practicando dende os 14
anos «agora dise que tén que ser
aos 18 anos pero aquí empézase
moito antes, unha porque o necesi-

e

cos m s
cto r s mt is ont rg s da nosa inclustri
, ci r¡u non hai pagas estr as qu o su l rio é o base, que en
moitas fábricas o traballo é irreg ular, non o h 1 tortos os dfas - «ao
millar traballamos un mes e outro
estamos paradas» - e cando nos
comenta n dos longos perlodos de
suposta aprendizaxe, cobrando menos anque se faga o mesmo traballo
dunha oficiala, ou da imposibilidade
de recu rso se a un encargado lle dá

DECARGAR, PALERAR, ESCUNCHAR, EMPACAR ... TODAS FAN DE TODO.

ta, outra porque hastra agora estaba lexislado deste xeito ... » cando todo esto é asf, téñense moitas razóns
pra afirmar que unha muller, estando preparada, é igual ca un home
t raballando, e en vez desa escola da
que non se tira ningunha conclusión
que se fagan centr.os de formación
profesional porque - siguen pun tualizando as traballadoras da con serva- precisamente os empregos
máis remunerados e fixos -= togo neiros, mecánicos, administrativos ... están desempeñados na
xenera lide por homes, pero non é
xusto que a pesares de ser asalaria das os xornais non permitan vivir
sin depender dos pais ou dou tras
persoas. Ademais esta limitación
multiplícase noutras, como o é a
menor libertada a nivel social en
comparanza cos rapaces e cos homes «e está mal porque ao chegar a
unha edade cada -ún é responsable,
nós podíamos baixar tomar os viños
- que non facíamos mal a ninguén - pero non, temos que ir pra a
casa, e a/f seguir a traballar. Os chavales, pola contra, veñen do mar e
están hastra as once ou as doce)),
ou que se a muller está casada non
poida dispoñer dos seus bens, mercar e vender, ou que os pais señan
reacios - por medo máis ca porque
esteña mal - a que nos organicemos siquera a nivel sindical, ou que
algúns homes non queiran que a
súa muller siga traballando -tampouco non queren os patróns, que
teñen preferencia polas «jóvenes y
soltaras», como recollemos na Póboa-, e que sf ao divorcio e aos
anticonceptivos, a poder decidir
cándo e cómo se tén ou · non un fillo ...

O PRINCIPAL
MERCADO DE TRABALLO
Por toda a costa da nosa nación,
dende Viveiro a Redondela, en Ortigueira, Muxía, Ribeira, Bueu, O
Grave ou Vilagarcía, a conserva é o
principal mercado de traballo pra as
mulleres. En Rianxo mantéñense 3
fábricas cun promedio de 60- 100
traballadoras cada unha -aínda
que a nivel oficial as contas de persona l señan moito máis baixas- e
na Póboa do Caramiñal contamos
ao redor de sete ou oito, algunhas
con máis de 200 asalariadas, e faca torías fundadas en moitos casos no
·~pasado século. A edade media do
ct. personal ~ moi baixa - 19 ou 20

SOMENTES ALGUNHAS FABRICAS DAS MAIS
anos- anque nas fábricas máis antergas hai un porcentaxe importan te de traballadoras de máis de 40
anos que levan ahí «toda a vida». A
presencia sindical no sector conserveira está xa bastante definida e
oc upa o primeiro lugar en importancia a central galega ING, seguida
das CC.00. Concretamente na Póboa a ·relación é de 18 ING , 5
CC.00., a nivel de delegados sindicá is, e entre os administrativos e
técnicos todos os delegados son
homes, agás unha muller, na «Onza
de Oro», que é afiliada da ING. Por
· outra banda , os actuais delegados
de CC.00 . xa eran vocais con anterio rid ade no Sindicato vertical.

PEQUENAS FABRICAS
No noso país, e se nosfiamos dos
da tas oficiais - máis axustados
ca ndo se refirenao número de fábrica s que ao de traballadoras, porque
se mantén un alto índice de ocultamento- o número de conserveiras achégase ás 1 60, con grande
diferencia por parte da Coruña e
Pontevedra respecto de Lugo, onde
é menos ·significativa (sobre 8 fábricas) e se conventra fundamentalmente en Viveiro, non sobrepasando, quitado unha , os 50 traballadores, asegún as estadísticas industria is do INE. Na Coruña as cifras
falan de 73 fábricas con 2.568 traballadore r (do total, 593 son homes
e de entre eles 1 91 teñen postos directivos, de administración ou ben
técnicos, . xunto con 39 mulleres
dentre as 1.975 que, en teoría, integran . a poboación asalariada) . O
máis significativo porcentaxe de
empresas, vintetrés, non chegan
aos 25 postos de traballo , catorce
teñen entre 26 e 50. e somente 6
sobrepasan os 100. Na Coruña
véñense producindo ao redor de
10.000 TM de conserva frente ás
21 .000 de Pontevedra,
Pontevedf8 conta , pola súa banda, con 75 fábricas e 6.869 traballadores. En xera l as factorías teñen
unha media máis alta no número de
postos de traballo: 7 pasan 250, 17

son de máis de 50 e 20 están
os 26 e 50 traballadores.
A conserva é a primeira pr
ción a nivel nacicWíal das indu
derivadas da pesca , mentras
conxelado ocupa o seg undo
en Pontevedra e a salazón n
ruña, sendo tamén estimable
ducción de fariñas de peixe.

A INESTABILIDADE
CHAMASE
«FIXAS- DISCONTINUAS»
Manuel Gago Pérez, xeren
«Conserve ra de Rianjo, S. l.» póis de se referir á falla de pei
ano 4 7 , cando pechou toda sa
e moitos conserveiras de orixe
ga fóronse instalar por España
ma Daniel Vázquez, José Barr
Curbera .. ., e á falla de apoiolJ
ao sector, importante ademais
que ocupa moita man de ob
enténde que este traballo é pr
de mulleres~«comprenderá que
par unha sardiña .. . o home pod
cela igual, facer de cociñeiro,
calceta ... pero calceta máis rápi
millar unha muller ca un home
os homes que fan nesta fáb ·
«Pois os postos técnicos, o enca
do xeral tén que ser un home, o
goneiro tén que ser un home, o
cánico tén que ser un home, aí
- que hai fábricas con mulleres
moita esperiencia que poden fa
o papel de enr;argado)>. O Sr. Ga
tamén entende que as relaci óns
borais son máis doadas coas mu
res ca cos homes, e o trab allo d
tes non é máis reconocido, ao e
trario: «penso que a muller tén m
oportunidades e que neste se
non está discriminada sen ón b
tante ben retribufda. Claro que
non hai traballo continuo... P
nunha fábrica que traballe tod
ano a muller deféndese moi be
A opinión, pola -contra, dun e
·serveiro da Póboa difira en e
maneira da anterior e presénta
menos adubiada porque pra el
mulleres non merecen · senón es
de «fixas discontinuas» porque«
tan coas festas~ coa volta dos
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«SE SE POIDERA ARRANXAR TODO CON HOMES ESTARIAMOS MILLOR ... »
ao seu entender, unha traballadora
estivera demasiado tempo de baixa
ou, noutra ocasión, porque unha rapaza ousou contestarlle ao amo, un
amo que se entera de todo polas
súas chivatas e chivatos e que tén
coma teima facer cambeos constantes de sección, asixindo que se renda tanto nun lado coma noutro.
Tamén pra o testil a aprendizaxe
é atraveso do esforzo personal cáseque sempre -a non ser quizaves
en Jealfe, onde ensinan a tecer nas
automáticas- e efectivízanse decote fortes descontos se unha tra balladora falta ao traballo , ademais
de retirarlle a nómina.
As elección gañounas o xefe - 6
delegadas independentes e 2 da
UGT - a pesares de ser a ING a
central con máis afiliación. «0 día
que resbares has resbares ben» diríalle o Sr. Pérez a unha cifiliada da
central galega por tentar facer unha
asamblea no comedor.

CERTA EDADE.

«AS MULLERES
. SON IRRESPONSABLES»
E ao carón desta situación, coma
mostra dos valores que rexen entre
certa patronal que aínda se mantén
en fórmulas de asoballamento feudal,rematamos cunha entrevista a
O. Manuel Pérez, propietario de
Mapelar, na que, despois de opinar
sabor da mala situación do sector
-en parte debido á choiva, diría,
que inhibe á hora de mercar-, no sentido de non ver grandes perspectivas, «a parte económica non está
nas nosas mans e a confección que
tén certo peso, por cualificación e

MA SE NOS FIXERAN UN FAVOR DANDONOS TRABALLO, E AS CASADAS MAIS ... >)

·, coas sementes 'ê as collei.>>, e un encargado engad iría
o principa l problema é o de fa~ que tentan evitar ás- casadas
mor dos embarazos. Estas poms, dun paternalismo reaccioJ, parecé ronnos, é o que se reiba, dalgunha maneira, nas pa~ s da Ester, con 17 anos,· 13 ir1s, e traballando dende hai uns
os, ao advertimos que tiña me)Or se o reportaxe fora tirar en
.ra do amo, e a Ester -ao milloranto oílo- tamén pensaba que
sada queda moito tempo na caobre todo se lle vé.n o marido e
((acó a xente casa moi nova e
1ese de fillos». Ela tamén prefedixo, poder quedar na casa,
a que.. . pensándoo ben ((que
afle tamén a mulleN>, e tamén,
>ándoo ben, «se unha está casa? meu home me dá ma/a vida
é millar separars». Que quén
máis libertade, pois o home:
' máis dereito o home non?, e
nais será porque debe ser así, a
er leva sempre máis as de perou será só por eso?>).

O TESTIL
E A REPRESION

~

O testil coidamos que tamén é
un sector significativo de cara a recoller información sobre a muller
galega no traballo industrial. Boiro
pode ser un bon ex~mplo.
A que é conocida coma -«fábrica
de Permes», propiedade de Benigno
Pérez, tén ao redor de 120 traballadoras e moitos, moitos vixilantes
Sin contratos, agora con nóminas
«falsas» -non ·figura a antiguedade
ou ben aparece mal o enderezo,
cando non o nome dunha empresa
antiga que xa nin esiste-, nóminas
desas que non garantizan nin dan
dereito a nada no caso de que por
algún motivo se deixe o traballo ou
haxa despidos, onde as mesmas
obreiras fan o ::;ervicio ' de limpeza
do local e das máquinas fóra do horario normal, onde é moeda corrente pasar cinco anos coma aprendiz
-cobrando menos, claro-, onde
traballan rapazas moi novas, onde
despois -de casar polo regular non
dan emprego, onde se cobra o salario base e nsegún o esclusivo crite-

rio e vontade do xefe - que sigue
unha política de división retribuíndo
de maneira desigual o mesmo traballo-, e ao millar percíbese algo
polas horas estras, onde se retiran
fichas cando vén a inspección e onde, en fin, «non se pode nin mirar
pra tras» e onde baixo a denominación de «candidatura independente»
foi o xefe quen gañou as eleccións
sindicais sacando coma delegadas
perso~s da súa confianza .

O SEÑOR FEUDAL
O patrón da fábrica de Permes,
irmán á súa vez do propietario da
Mapelar, está considerado coma un
verdadeiro señor feudal: non razona
e, pra el, as traballadoras sem pre
dan de menos na producción, ren den pouco en definil:iva, feito que é
causa de despido ou de castigos a
discreción. Houbo o falãcio de que
na Mapelar foran despedidas tra ballaaoras por levar «moito escote» ou
por estar mal sentadas ... e na de
Permes, coméntase, chegouse aos
maios tratos - «o patrón tiróuselle
ao pescozo e pateouna»-, porque,

esperiencia, é a catalana», engadiría, asemade, que o ramo do testil é
recente en Galicia -uns 15 anose que foi montado pola facilidade
pra conseguir man de obra en con dicións ventaxosas, reseñando que
no tocante á confección - confección Vigo é o lugar máis importante,
Ferrol pola cantidade de pequenos
talleres que traballan pra grupos e,
se se pensa en zonas, de xéneros de
punto, quizaves Boiro, Santiago,
Ordes ou o mesmo Lalín.
Sobre o mercado pra o testil galego, O. Manuel Pérez foi tallante:
«0 mercado é España, non se pode
vender só traballando pra Galicia.
Aínda que agora se fale moito das
rexións somos españoles», e tamén
moi elocuente nas súas opinións
sobre a muller traballadora e o por
qué se integra no testil: «porque é
fundamenta/mente un labor de mu11-eres. Se ti tés un irmán e o mandas a coser, ¿qué che dirfa?, vai ti»,
e sobre a valoración que lle merece:
«polo regular o home é máis estable
e polo tanto tén máis ascensos, a
muller é inestab/e, entra e sai: moitas despois de casaren non queren
volver traballar, é intolerable as faltas que hai, son irresponsables, o
home somente falta ao traballo
cando está enfermo, en fin, se se
puidera arranxar todo con homes
estaríamos millar porque, aínda que
a muller gaña menos, a súa inestabilidade perxudica e ademais o trato
laboral é máis complicado coas mulleres ... »

MARGARIT A LEDO

TRIBUNA
CARTA ABERTA A RODRIGUES LAPA
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Excmo. Prof. Rodrigues Lapa:
O amigo Xavier Alcalá enteroume do seu interés por coñecer a serie de traballos que baixo o título de «Galicia e Portugal» escribín no xornal «El
Ideal Gallego» desta cidade da Coruña, c.:on mentes
de, a ser posíbel, publicalos no seu país. Aquí os
tén. Creo que neles aparece craro o meu x~ito de
pensar. Quixera porén cor:icretizar algunhas das
ideas expostas.
Prof. Rodrigues Lapa, chegóu o tempo no que
estes pensamentos que compartimos, que xa teñen
unha gran antigued.:;ide - penso que desque se verificóu o gravfsimo erro histórico da separación das
dúas bandas do Miño - sexan realidade. Qebe pasa r a época das ideas belidas que ficaban en libros e
revistas elitistas que non chegaban ao pobo galego
e portugués, os cales deberías ser os seus destinatarios . Non estamos inventando nada. Estas ideas
xa foron defendidas no seu tempo por galegos tan
ilustres coma o filósofo Viqueira e Vilar Ponte, o
fundador das Irmandades da Fala. Estamos polo
tanto, aínda no punto en que eles ficaron . Convén
que sexamos orixináis, que avantemos da posición
á que chegaro n os nosos devanceiros. A orixinalidade. baixo o meu punto de vista, consiste en que pasemos á acción. Non repitamos constantemente o
que eles dixeron. Non nos estanquemos. Convén
pasarmos axiña á acción. Agora máis que ideólogos
necesftanse activistas. Activistas que tanto en Portugal co ma en Galicia tenten relacionar efectivamente no eido da cultura aos dous países. Temos
Prof. unh grave responsabilidade. xa que non só
tó n xo o o futuro da cultura galega, da persoali 1 de d G llcia, da existencia de Ga licia, senón tam n o da portuguesa. Expllcome: Portugal necesita
el G llci para r cuperar enxebreza, pra respirar
nl s s<1 s orix s, ceibándose de moitas cousas su P rílu s n n pro i s, qu e ainda conserva a ga le{)

.

par ce ll que son demamlst 1 on r sp cto ao futuro da cultura
011
s on tlm'1 1 rmái s t mponasactuéiscondl ·i 11 . P nso ue se alguén non coñece ben a si tu-ición. A p s r dos evidentes progresos da última
· poc , é cr ro o proceso de descomposición, froito
da influ ncia até agora perniciosa de Madrid, que
nos co rtóu as azas do noso desenrolo cultural e nos
m téu é forza a súa. Corremos o risco de que o galego pase a ser un dialecto do castelán. Corremos o
risco de que Galicia se convirta co tempo nunha
verdadeira «rexión» do Estado español se non actuamos pronta e decididamente. Portugal debe axu dar á cultura do meu país na situación crítica deste
intre. Sería súa unha gran parte da cu lpa se chegase a morrer sen recibir a súa axuda. Portugal como
país onde oficialmente vive a antiga cultura milegoportuguesa, debe sentirse obrigado a protexer á cul tura irmá, á galega. Se desaparecese a persoalidade
de Galicia, Galicia como tal, Portugal sería en gran
medida culpábel.
Prof .. a historia a maioría das veces faise mal;
mais nós debemos tratar de volvela a construir. Así
l 1

ir

nos cor.taran a irmandade acadada despóis de moitos séculos de vida xuntos. Agora cando se discute
a inxusticia da~ fr9nteiras salta á vista , sobor de todo a c;ie Galicia e Portugal, a gue divide a dúas terras do mesmo sangue, como o demostran per.fectamer.ite os nosos apelidos.
•
··
O incremento de relacións Gultur~is non só vai
permitir o salvamento da gal~ga, senón tamén vai
facer pqsíbel unha meirande conexión entre os nosos dous pobos. -E evidente que desta necesidade
de achegármonos compre que _se decaten galegos e
portugueses. Comp;e levar.mos adiante unha c~.irn
paña de concienciación; pero até para esta non
~bonda con t;iscreber~OS artigos en ?<Ornáis OU publicarmos traballos en revistas · esp~ci9lizadas, urxe a
necesi~~de de crearmos as condicións para que o
proceso de concien.ciación sexa efectivo. Compre
construirmos unhas bases sólidas ñas que se erga
esta concienciación, unhas bases firmes nas que tçimén se apoie o proceso de incremento de relacións.
Voulle esplicar as que me parecen máis importantes:
A normativizaci6n do galego baseándoqe no
que é o portugués, sabor de todo no terreo da ortografía, é un primeiro paso , penso que o fundamental
para que haxa un maior contacto na cultura impr~
sa. Non pode haber unha ·comunicación importante
en canto ás publicacións, mentras non resolvamos
o obstáculo que representa a nosa ortografía. Existe
un grupo de xente no que me incluio que desexaríamos e estaríamos dispostos a escreber xa cunha ortografía que se non chegase a ser a portuguesa actua I, sí nos aproximase a ela. Per1_so que de primeiras non debemos aceptar na totalidade a portuguesa; unha ortogr~fía intermedia entre ela e a galega
actua l sería a millar solución. Desexaríamos escreber, o que pasa é que non temos un método, non
temos coñecementos de abondo. Necesitamos ese
métodos, ese estudo, para opoñelo ao do Instituto
da Lingua Galega e ao da Real Academia Gallega ,
que son os que se utilizan e que consideramos desde a nosa perspectiva equivados., Este método terían que elabora lo especialistas galegos e portugueses nun plazo inmeáiato, tratando de respetar as
características fundamentáis do galego e á vez de
achega lo o máis posíbel ao portugués , Entón será
ca ndo a nosa cultura impresa poderá ser coñecida
moito máis en Portugal, e as publicacións portuguesas en Galicia. Con esto abriremos os mercado do
libro galego, até agora irrentábelés, a ese gran mundo que se ext~nde por toçlos os continentes e que
se chama o mundo galegoportugués. Conqueriremos que podan existir profesionáis da pruma escrebendo só en galego. Quero voltar a insrstir na necesidade urxente, imprescindíbel, desta normativización. Sen ela nunca poderemos construir o edifício
que desexamos, sen ela non sería efecti:vo ese anceio de incrementarmos as relacións culturáis entre
Portugal e Galicia, -nela está a base de todo.
Os medios de comunicaci6n debemos utilizalos
non só para fomentarmos o interés mútuo, senón
tamén para impedirmos a morte da cultura galega

.

.

-neste caso os pert1:1gueses-, tan esquecida polo
Estado español. Débese pedir, insistir ás autoridades portugu~sas que a televisión e as radios au menten a súa potencia p~ra que cheguen perf.ecta mente a Galicia. D~ben <;Je ter espacios' adicados a
Galicia, se é posíbel en galego. Se non é posíbel só
con que sexan en portugués xa serán millores. que
os actuáis españoles que na lingua cast~lá están
borrando, destruindo o galego alí onde chegan . Os
xornáis e revistas de Galicia e Portugal deben ter información dos dous países, para .eso conV'.én teren
corresponsáis óu colaboradores os 'portugueses en
Galicia e os galegQS en .Portugal, conquerindo deste
xei.to unha información mái~ directa- e ey.itando o
paso das noticias pola .l?eneira de .Madrid. _Esta haino que esixir . Axudará a fomentarmos o interés e o
coñecem~nto mútuo.
'
A As_oci.a ci6n Cultural Galeg_o-Portuguesa é ao
meu xeito de ver o máis importante. Esta a~oc.iaçión
. .tería co·mo fins o vencellamento, a relaciõn o máis
íntima posíbel er:iÚ.e as dúas culturas. Argallaría acto~ galegos en -Portugal: conferencias, exposicións,
recitáis, proxeccións, etc.; e lusitanos en Galicia.
Para eso tería que estar radicada nos dous países,
con locais nas cidades máis importantes. De primeiras con dous locáis abonaban: ún en Galicia e
outro en Portugal. Habería que contar, aparte das
aportacións dos socios; coas que pode ~ debe darmos a Embaixada ou os consulados portugueS'Bs.
Precisamente encol da súa Embaixada contareille
que hai uns meses organizóu en Madrid unha semá
portuguesa. ¿Non sería máis lóxico que fora en Galicia: tendo en conta todo o que- nos une, tendo en
conta as nosas semellanzas, e o pior: que -desgracia.da men1e ·temos uns · coñecementos escasos de
Portugal, ao millar menos dos que teñen os madrileños. Que os responsábeles pensen o que fan.¿ Por
qué non organizan algunha semá cultura l_ en Galicia. ? Pero non,· desde logo, para que nos veñan falando só do turismo, senón para amostraren unha visiÇn o máis completa da realidade portugues·a. Se
non as queren argallar que polo menos presten axuda a calquera iniciativa que xurda aquí encol da cul tura portuguesa . O que sí está craro é que sen a súa
colaboración pouco podemos facer. Mentras .esta
Asociación Cultural Galego-Portuguesa non apareza debemos esixir ás actuáis sociedades culturáis
dos nosos paJses que organicen estes actos , para
esa compría poseermos unha lista de persoas dispostas a vir ou a ir para participaren neles, relacionadas co mundo da cultura.
Pra rematar só quixera lembrarlle a nec~sidade
de artellarmos un programa práctico que nos permita )evar o devandito adia_nte. Compre pasarmos á
acción, para que nos coñezamos, para que dunha
vez por todas o Miño deixe de ser. un .valado para
con~er:tirse no que form~n as suas augas: -unha
aperta fraternal.
Non sei qué opina das ideas expostas. Agardan -·
do a súa re~posta cos seus interesantes xuicios,
despídese.

. _MANUEL MIRAGAIA
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España

Ofrécense mediadores
OARSO
Cinco mortos é o balance dunha das semanas móis sanguentas que Euskadi conoceu nos derradeiros anos. Tres .guardias civfs e
dous ~01 ili.tante.s da. rama militar: 'de ET A morreron en diversos encontros ·. Hai que reseñar ademais un ferido de bala nunha manifestación pro amnistra disolta pola Guardia Civil, que asegura por
outra banda que somente di~para?a balas de goma.

o

Os il1ortos ela Guardia Civil procluc íronse en dous atentados Tealiza dos en Pamplona e San SeIJastián dentro dun.ha campaña
co incidente coa celebración dun ha sema na pro amnistía, máis
prolífica en enfrentamentos armados entre comandos e forzas ,do
orrle pC1blico ca en_manifestantes.
O momento álxido da semana foi
o que seguiu á morte de · Arrazala e
Ga rcía, integrantes dun comando
cios · milis, ao ser localizado o -coche .no que viaxaban. Como reacción, a zona de Durango en Bizcaia, que é d~ onde eran naturais os
·falecidos, parou in111Bdiqtar:.nente,
o varias miles de persoas testimo11iá ron ll es o seu apoio' a~istindo
iJ O enterro. Pola súa !Sanda, e en
rep resalia, a organización á que
pe rtenecían atacou por salpresa o
cuarte l da Guardia Civil en Galdácano, situado nas prosimidades, e
produciu feridas de gravedade a
ou tros dous guardias. A éstes ha.i
qu e engadir outros cinco feridos
graves noutros atentados ela mesma semana. Neste tiroteo resul tou tamén gravemente ferida un ~
ha muller que se asomou ao
IJa lcón ao escoitar os disparos.
Importante polas súas repercu sións, aíncla que de signo contrari o, foi o funeral de Pamplona pola
primeira elas baixas da «benemérita». Os protagonistas foron, evi clentemente, os incontrolados,
que seme ntaron o pánico coas
súas cadeas e pistolas na capital
navarra. A confraternización dos
incontro lados coas forzas do orde
foi tan evidente que incluso a
UCD de Navarra, nada sospeitosa
rle simpatizar coa esquerda abertza le, queixouse e pediu medidas
enérxicas contra o~ respo_nsables
cio desaguisado no"-último consello de parlamentarias de Navarra.
Neste senso os partidos decidiron
forma r unha comisión de investigación pra delimitar responsabilidades, cousa que non semella
va ia resultar costosa. O Gobernador de Navarra, a raíz destes suce sos, tras afirmar que el non
contro laba ás forzas do orde sacou un comunicado no que resaltaba o alto sentido profesional
das mesmas.
Ao campás desta oleada de
violencia que incluíu o secuestro e
posterior tiro ·na perna dun industria l que remataba de mandar pra
a casa unha chea · de obreiros, e
que se especula de que poida ser
obra dos político-militares aínda
que ninguén a reivindicara aínda,
apareceu no panorama da alta política unha nova especie: a dos
que se ofrecen coma mediadores
entre o goberno e ETA.
Despois de vociferar contra os
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que siguen a practica~ a loita ar·madà dês'pors do 1 5 de xunio, que
non son nin rnáis nin 'menos ca os
que a practicaban antes, e de pedir que señan tratados coma criminais comúns se son . capturados, descubriron de novo que o
pobo baseo tén sin satisfacer as
súas necesidades, e que é comenente acelerar o exercício autonómico ademais de pactar coas ar=mas. ,
De momento o PSOE fíxoo a
través de Benegas e González.
Pouco antes, fíxoo o mesmísimo
Tarrade.llas da man do seu colega
e coetáneo Le~zaolçi , e agora- semella ter Arei lza algunhas pretensións, anque ti ngui~ as dun certo
pesimismo.
Todo ;emella ind icar que esta
especie vai seguir en aumento
porque as armas seguirán funcionando namentras esta non tome
outros rumos distintos aos actuais,
e todo semella indicar tamén que- o
timón do navío de Suárez toma as
curvas millo·r pra un lado ca pra outra.

En defensa da dignidade
dos presos ·
MARIA ALONSO
A comisión de senadores- que se encargou hai xa meses de investiga~ a conflictivQ situación das cadeas de todo o Estado remata
de dar o visto bon
un traballo no q.ue se recollen unha serie de
princípios doutrinais sobor da reforma pen~tenciaria, e outros, móis
· concretos, referidos á árquitectura das pri1i6ns e as relacións interpersonais entre reclusos e funcionarios.

a

Trátase dun documento prÓgramático que, elaborado _por un.,- ·
ha ponencia de cincq senador~s
- dous de UCD, ún do socialista ,
ún do grupo de progresistas e socialistas inde'pendentes e outro
baseo- será some_tido ao pleno
do Senado. Non é, polo tanto, un
testo legal; non embarga.ntes, por
todas as .características que se
produciron na_súa realización, ben
podería ser un manifesto de base
pra unha reforma penitenc;aria en
profundidade.

debe ser profundamente reforma da. O réxime penitenciaria tén de
ser hÚmano e o seu contido debe
estar determinado por un · esprito
de educación e preparación do
preso pra a vida futura . «A propia
dignidade cio preso - engad o
testo - esixe que éste mant ria
plenamente a súa condición de cidadán coma ~uxeto de dereitos. A
restricción dalgúns dereitos cívi cos durante o tempo de condena
· limitaráse ao estrictamente indispensable.»

Estes son , en apretada síntese.,
os principias doutrinais propostos
pola comisión do senado pra a reforma penitenciaria:
En primeiro lugar establécesf? a
interrelación entre sociedade , criA continuación o documento
minalidade e represión: unha sociedade máis xusta , ensino gratuí- incide na perda de libertada que
coma un
to e obrigatorio e o reconocemen - · «consideraráse - di dano estremad.amente severo». A
to do dereito ao posto de traballo
lei determinará de xeito restrictivo
pra cada persoa representaría un
a duración da prisión provisional ,
sign ificativo clescenso do índice
ampliará as posibilidades de con de criminaliclade.
cesión de libertada condicional.
Despois, o documento insiste
na necesaria superación da pri- incrementará os réximes de cum Juan María Bandrés, senador
sión coma única resposta á inflac- plimento de penas en libertade e
baseo, encargouse da redacción
instituirá permisos de saída ela
ción penal. Polo que se refire á leinicial dos princípios cloutrinais.
xislación , apunta a necesidade de prisión con fundamento e criterios
«A fi'losofía que nos inspiro"u
simplificar o dereito penal . despe- obxetivos.
- di - é a de quitarl le á cadea o
na lizar conductas hoxe social Despois cle condenar espresa seu carácter de espiación . Buscamente admitidas e atenuar a du - mente todo tipo de torturas, casti mos pçir enriba de todo a reconsreza dalgunhas penas. «De ningt'.111 gos, humillacións e maios tratos,
trucción humana do preso . Nesta
xeito pode permitirse - engade o o testo reconoce o dereito cio re línea , a prisiórl aberta_constitúese
documento - que impoñan penas cluso ao libre exercício da sesualien nor.ma xeral ; a .prisió.n pechada .
privativas de libertade os tribunais clade así coma o clereito de asoé a e_s~epcióm>.
ou autoridades de- orde ademinis- ciación, e regula procedementos
-Conta Bandrés cómo no trans- trativrn>. Polo contrario enuméran - de contrai de cumplim nto elas
curso dos traballos da ponencia
se unha serie de conductas pro- penas.
_ investigadora e a medida que se
pias da sociedade indu stria li zada
Finalmente , o clocum nto f i
iban percorrendo as cadeas, os
que merecen sanción penal : conreferencia ao tr bailo e á forma
senadores de posición máis con taminación ambiental, especulación profesional dos reclusos. e
servadora foron evolucionando
ción inmobiliaria, atentado contra
encomenda ao Esta~:lo a respon dende o recelo deica a compren os dereitos do consumidor, etc .
sabilidade de reincorporar os de sión. «E tal a miseria que esiste
Despois o documento denunlincuentes - unha vez cumplicia a
- esprica que non se poden
cia que a institución penitenciaria
sC1a pena - á participación activa
pechar os ollos perante ela».
non acadou os seus obxetivos e na vida social.

ETA: CONTINUAN OS ATENTADOS
Fai esautamente un ano, no
decurso da terceira semana pola
amnistía, seis personas resultaron mortas. E novamente a loita
resultou cruenta: Jesús María
Arrazala <ffxikí» e Alberto García
Marmol. militantes de ETA militar, caíron en Guernica. A Guardia Civil. á súa vez, perdera tres
dos seus membros en Pamplona
e San Sebastián respeutivamente.
A semana pola amnistía, conmemorativa das loitas de hai un
ano en prol da libertada dos presos políticos baseas, encontra
da estradición de Vicente Aldalur, en defensa dos dereitos dos
refuxiados a vivir en Euskadi
norte e pola consecución das
auténticas libertades democrá.t icas e · a soberanía nacional, foi
plantexada polas Xestoras pro
Amnistía, ·co consenso dos partidos políticos da esquerda patriótica e da esquerda esta.tal.
(os «maioritarios», por non perderen o costume , mantíñanse
ao marxe da convocatoria). A
semana comenzou con manifestacións e peches en distintos
puntos da xeografía de Euskadi
Sur e con certas intervencións
policiais en Pamplona e Bitoria.
Nesta última poboación un policía resultou ferido ao ser alcanzado por un cóctel molotov lanzado polos manifestantes.
Pola súa- banda ETA militar,

FUNERAL POR TXINTXO E XEFE EN ORDIZIA

seguindo coa súa campaña en
prol da desaparición da Guardia
Civil , Polida Armada e Corpo
Xeral de Policía , realizou diversas accións que tiveron coma
resultado a morte de dous guardias civís. Os funerais de ambos
foron moi tensos, e se ben en
San Sebastián a cousa non pasou dahí (o Gobernador desmentiu que tivera que dar unha
orde de desarme xeral á forza
pública), en Pamplona todo foi
diferente. Da manifestación formada ao remate do funeral, ao
que asistiron tres mil persoas,
saíron varias grupos armados
con pistolas porras e_ paos que
se dirixiron ao casco vello. O resultado desta «visita» é bastante
signiffcativo: choques cos manifestantes- resultou ferido un subtenente da Guardia Civil a consecuencia dunha coítelacta, e un

policía de paisano - , aplausos á
policía armada cando fixo acto
de presencia e máis intento de
asalto á sede do PNV que non
chegaron a realizar. Outro intento de asalto á sede do LKI, onde
houbo disparos e golpes, foi
contestado polos seus miÍitantes e por xente que se apuntou
solidariamente. A intervención
policial fixo que todos eles desaloxaran o local empregando
bombas de fume e levando detidas cincuenta persoas. A intención da policía era proceder a un
rexistro de armas que resultou
nulo.
Fortes controles de carreteira
por toda a xeografía nacional
basea, manifestacións duramente disoltas, ·barricadas, etc., foron a tónica da semana. O xoves
día 11 foron mortos pola Guardia Civil os dous militantes de

ET A antes mencionados, mentras outro comando secuestraba
un industrial de Munguía . Jesús
María Arrazala «Txiqui» e Alberto García Marmol eran naturais
de Durango. No funeral que se
celebrou nesta poboación, a pesares de que a policía impedia
os accesos, participaron milleiros de persoas. Nesta localidade
e nalgúns outros puntos observaríase un paro total.
As manifestacións continúan
en todo Euskad i, os atentados
de ETA tamén . A Confederac ión
Xeral de Empresarios de Bizcaia
demostrou o seu enfado: «non
comprendemos a pasividade do
Goberno ante a continua caída
de membros das forzas cio orde». «0 deterioro da vicia ciudaclana é patente en todos os ordes». «Oueremos a democracia
e o orde, a libertade e o diálogo,
a convivencia en paz, pero non
imos ficar impasibles ante a
coacción, a amenaza e o crime».
O Consello Xeral Baseo recibiu as críticas dos empresarios e
de ETA : o seu conselleiro do interior Txiki Benegas asegura
que todos os puntos postos por
ET A pra o alto o fogo son negociables. Está claro que ún dos
máis importantes, no que está
afincando máis dita organización, é o da desaparición das
forzas do orde .

P. 1.

OMUNDO
CHI
S : con encioso
histórico, e ideolóxico
A axencia de noticias «Nova China» informou que trinta soldados soviéticos penetraron no seu territo•io, feriron oito civfs chinos e maltrataron outros tantos. Este incidente volveu a poñer de
actualidade o longo e profundo conflicto chino-soviético, que acadou o seu punto culminante en Marzo de 1939.
Daquela . ambos países enleáronse no que se consideraba co
ma un preludio cle ÇJll rra. Diver
so incici nt s nd front ira cio río
Us uri. na re ión sib1;riarh el, S1n
ti nkg. rJ · •ml>oc.oron nunhEI verddd rra hat · lln do v<11 ios dí<1s pola
noscsión da tllc1 rc1iotd do T ny Tao ntr
mbas as clúas beiras
do rio
Nos combat s nos qu _ interv1ñ ron forzcis blincl, citis e avións,
norreron 240 oldmfos rusos e
,ísPque cen chinos.
PPro o conflicto China Soviétic CJ tí'n rc1íces moito mdis profun
rins que pocl 'n rJ SJloscJrs
en
rf11cls verquentes a histórica
a
1rleo10 1ca.
No µrim iro aspec.to é1 nemis
1ac1 e.hino rusn foi s •cul r: non
lla1 qu esqu ncer q110 a conqui
td riu Sib ria polos 1ar 'S fíxoso á
1.onttl do imp rio e hino • qu as
d1sp111él dt• frOlllPlfcl Ollll
e mbos
PHl">l'S nri i11.i1u11 11 qu ·rrd el '

l Br: 8 a 1

'º qu1· qu1·<iou

r '111<1

tc1clc1 por 1m trdlíHlo •11 r' o Z r
AI • ,inctr(' 11 1 o •111p1 1 r.icl r H ·i n
1·11q , p Jl(J (di 1 11 ltl [lfH• iOlldlJ,

Urug

y:
NILO FERREIRA

Amnistia Internacional, con
sede en Londres, acaba de informar que no Uruguay, entre
1975 e 1977, polo menos doce
persoas morreron por causa das
torturas recibidas e que outras
cinco «desapareceron» sin que,
até hoxe, se seupa nada delas.
Con este cn ·os o nu111pro con
f1rmarlo ri mortos por uso rlíl tortura ch 'e a xa íl trintd ca ro sin
contar os d snp<H , ~ iclo no Uru
guay nin as rlucicJs el, "'hilados
que for on víctirnns dt1 r 'I resión
rl satada 11<1 Ar '11 ind 11os finais
do goberno p ~ronistd ' ontinua
cld polo actu 1 r 1111 n'ilitm . na do do golp d _, e t.:.1rlo el m rzo
el 1975

todos os territorios ao norte do río
Amur
Se esta fora pouco, ao remate
fia 11 Gu rr Mundial a Unión Sovi ' ticfl invadiu Manchuria , que
rlcnrl 1937 estaba ocupada polos xaponeses.
Non
mbargantes, en 1949,
cando Mao Tse-tung subiu ao poder. pareceu que o carácter comunista de ambos estados borraria
as diferencias. China e a URSS
non eran xa veciños hostis. senón
rlous países unidos polo internacionalismo prole aria.
Os feitos tirarian con esta apariencio. As li ortas ideolóxicas entre a URSS e Mao enco l da estratexia e a dirección cio movemento
comunista mundial fixéronse máis
éJsp r s e culminaron en 1 962
coa r tirada cle todos os técnicos
rusos que colaboraban na moderniz ción de China , ordenada por
Kruchef. Esta li orta configura o
sq¡unclo El. pecto condicionante
do conflic to chino soviético.
A di putíl non fixo máis c aguclizars, e.os ílnos. t nto nas súas
f ricotéls ir! 'olóxica coma estratéiu1s. Os n1 os non c saban de
incr pnr n · «novos m ndarf ns»
1

de Pekín , e China. pola súa banda,
edificou o mito propagandístico
da «agresión do social - imperialismo soviético».
A radicalización ideolóxica de
China en 1967 e 1968, os anos
da revolución cultural . propiciou
os enfrentamentos dos anos se guintes e chegouse a temer unha
guerra que podería dexenerar en
conflicto mundial.
As secuelas da tensión chino soviética foron hábilmente aproveitadas pola diplomacia USA.
que esplotou o illamento chino e
o medo dos rusos e vérense envoltos nunha guerra de problemática victoria (800 millóns de habitantes cos que conta China son
un factor estratéxico que a superioridade militar da URSS non po de compe nsar).
Agora , despois da morte de
Mao e cunha China menos illada
internacionalmente, a liorta coa
URSS redúcese a unha actuación
enfrentada de ambos países no
plano internacional, a unha guerra
cle propaganda, e a algunhas pe lexas de fronteira coma a do xov s pasado.
Unhas pelexas que non abondan pra prender a mecha da guerra , pero que non cesarán hastra
que Moscú e Pekín non resolvan o
seu contencioso histórico e
ideolóxico.

toñu
r !,t.i 11ovtl ll stcl . forn cida ao
u r 1111lis111n polo el ~van ciito orga
nisrn clemoslr<.1. unha v z máis .
c¡11, n p nse ució11 n se país latinDc 111 •ri rn10 continl'.1a co mesmo
ritm o con qu se iniciou a partir
d é.1 tul< 1 c1 ebc'I d¿¡ 1 ga lida le cons1itu cion ~ 1 en 1973 , cando foi rli
sol to o P rlt m nto, prohibíndose
simult<meélmente os partidos polís ornais opositores.
D icu hox apenas nunha oca sión s' recoiieceu pl'.rblica e ofi110 Uruguay que un ciclacli111 el se estado morrera nas
rné.ln dos seus torturadores ; foi
no 197 2 . e aí nela o Pmlamento
funciomibc. Este estudou a denuncia do caso d Luís Carlos Ba tt1ll e concluru que namentras eslé:lba rl tid o nun cuartel militar fo -

\\\

ra someticlo a tales tormentos
que, por causa de les. perdeu a vida .
As formas de tortura máis coml'.m usadas nese país do Río da
Prata parecen ser o chamado
«p lantóm>. que consiste en obrigar
él O detido a estar de pé sin mover
durante un longo tempo; o <(submarino» . chamado eiquí a «ba iiei ra», mergullar cabeza do prisioneiro en auga ou escrementos até
chegar ao punto da asfisia ; O.«pau
de arará». suspensión nunha barra
polos pulsos ou polos brazos e
xion llos. e a «p icana eléctrica».
instrumento que se aplica ás partes máis sensibles do corpo.
Estas d(1as modalidades de
violencia física semella que foron
importadas no Uruguay . A primeira levada dende o Brasil , onde é
usada con moita frecuencia , e a
segunda dende a Arxentina . cuia
policia tería a triste homa de tela
inventado.
A pesares da presión da opinión pl'.rblica mundial. o goberno
uruguaio persiste na súa política
de asoballamento das libertades e
d reitos humanos. ainda que nun ca denunciou os tratados internacionais que en teoria, obrígano a
resp talos.
Amnistia Internacional estima
que polo menos 2.500 prisionei-:
ros políticos están agardando ser
ulgados e outros 2.000 ou 2.500
estarían detidos en centros militares . sin que o nC1mero déstes sexa
posible de fi ar esautamente.
En total, son uné'ls 5.000 persa s privadas da súa libertade e
sin ningunha ou pouca protección
legal; e esa cifra daríalle ao Uru guay o privilexio de contar coa tasa máis alta de detidos políticos
por habitante en toda a América
Latina.
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ITAL~A, COMA HAI

TRINTA. ANOS
X. A. GACIÑO
A morte de Aldo Moro -'-Ún dos dirixentes históricos
da Democracia Cristiana italiQna- polas Brigadas Ro- .
xas, despois de cincuenta e cinto dias de secuestro, coincide co trinta aniversario da República Italiana, nada nas
eleccións lexislativas pra unha Asamblea Cor1stituínte celebradas en abril de 1948, unha vez que un referéndum
previo decidira a sorte da Monarquia que colaborara co
fascismo.
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Pode ser sintomátic a esa coincidencia, no sentido en
que. despois de trinta anos, os italianos poden verse no mesmo punto de partida . cunha democracia por consolidar e cunhas institucións políticas que non corresponden á realidade
do país . anque sí aos intereses do imperialismo norteamericano. artífice da reconstrucción e-c onómica e tamén da política de Europa na posguerra. coa formació n de partidos e gobernas «centristas» (a «dereita-dere ita », salvo na Gran Bretaña . quedara contaminada pola colaboración co fascismo e
non se rvia como recambeo deste), fo(mados nalgúns casos
artificia lmente e destinados a controlar as democra¡::ias rena centes. pra ev itar que a forza adequirida pola esquerda en xe.::
ral, e os comunistas en particular. na loita encontra do fascismo , poidera traduci rse no seu acceso ao poder pojas urnas.
Os comunistas estiveron presentes nos gobernas provisionais da posguerra en Francia e ltalia , coma pra asegurar a lexitimidade do novo proceso que ía escomsnzar. pero logo
quedaron fora das novas combinacións políticas das demo cracias que deron xa os seus primeiros pasos firmes en plena
guerra fría . e que unha das súas medidas máis eficaces foi a
cle promulgar leis electora is que fa võrece ran á dereita.
Itália, con Francia e Grecla . foi ún dos países onde os comunistas foron a forza hexemóni ca na loita contra o fascismo. U poder dos comunistas foi neutralizado en Grecia por
unha dura guerra civil , co apoio anglo-norteamericano ás forzas burguesas. Nos outros dous países, esa forza foi neutrali zada por medias máis «civilizados». Concretamente . ltalia vfviu un período de desgaste, unha especie de c<predemocracia» (termo familiar estes días entre nós), entre a morte de
Mussollini en 1945 e as eleccións constituintes do 1948. Foron tres anos de transición , coa presencia mil itar dos vence-.
d-ores norteamericanos, nos que se ·produce a abdicación -de
Víctor Manuel ,- 'o monarca qu-e colaborara co fascismo - no
seu fillo Umberto, e loqo , quizaves porque esa rer.iuncia non
resultara suficiente. o referéndum sabor da form.a de goberno,
que foi gañado pola República , por estreito marxe: doce
millóns de votos contra dez millóns. Narnentras , reconstruíase o vello partido populista dos anos dez, un partido vaticanista e corporativista , prefascista. na línea dos que inspirou a
Igrexa unha vez que se convenceu de que o derrocamento dà
vello réxime era irrevers ibl e, pra aglutinar ao electorado sabor da base do seu sentimento relixroso. O resultado foi esa
Democracia Cristiana ambigua e heteroxénea, con ml'.iltipTes
tendencias no seu seó (unha especie de UCD á italiana) , pero
no principio. cunha firm e vontade de unión: o sentimento an ticomunista . Dese xeito . cun partido reconstruído artificial mente. que empregou moi intensamente a capacidade de influencia da Igrexa no electorado - sabor de todo , coas pe rió dicas lembranzas da «escomunión» dos marxistas -, a com.
posición política de ltalia non respostaba á rea.lidade social e
política do pobo italiano. O monopolio do poder da DC nes tes trinta anos - apenas compartido en ocasións cuns partidos socialdemócratas e socialistas esterilizados pola «guerra
fría l> - foi relegando sistemáticamente a solución dos problemas do país, por exemplo. o da em igración. problema cró ni co
non res·olto nin polo «Pian Marshali>) nin polo «milagre italia no». mentras o fenómeno da co rrupción , a todos os niveis.
convertíase en moeda corrente dos políticos democristianos
(coas honrosas escepcións que sempre esisten, e Aldo Moro
pociería ser unha delas). A proba de que esa situación non
re postaba á verdadeira situación do país está , por unha banda, no <<impasse» parlamentaria. provocado pola igualdade de
forzas entre a DC e o PCI . e as resistencias democriatianas
inspiradas por W ashington, ao «compromiso histórico» proposto polos eurocomunistas, e, por outra banda , no crecemento. da contestación radical. estraparlamenta'ria , que nalgúns casos, coma o das Brigadas Roxas, chega ao terrorismo.
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O REAL CLUB CEllA:
Conversa co seu Presidente, señor Arbones
Por detrás dun equipo, e neste caso dunha
institución deportiva coma a do R. C Celta, sempre
hai outras cousas de tanto interés polo menos ca as ·
·estreita mente deportivas. A NOSA TER RA, seguindo
os pasos que lle marcaron as derradeiras entrevistas
coas xentes máis ou menos vencelladas a este Club
galego, foi pra ver -de atopar .hoxe unha resposta que
non foi posible noutros entrevistados: pensan-do
sempre que o Celta, coma · calquera Club galego, tén
que dar a med-ida en todo aquelo que a-.súa afición e
os seus socios demanden.
-

de:

lmonos a . facer- ·xa ó idea
que - o Celta estó en Prirrieira.'
¿J én •nestes ;intres cntent~ ~que
poida defendela nci vindeira Liga?
Sí, a base sólida, o que se chama a -armación do equipo, haina;
farán falla uns reforzos aos que
trataremos de ir, primeiro botando
a man da canteira, e se hai que
buscar fóra algÕ do_que precisamos, tamén se tratará de buscar,
o que non queremos é que o Celta
sexa ese equipo «ascensor» ano
tra s ano, senón que pretendemos
que o equipo se estabilice na Primeira División.

En canto ó canteira, é. moi
certo que eiqu( non contamos
coas estructuras dos equipos
bascos: a. Real Sociedad, o Atlético de Bilbao ...
Eu penso que o R. C. Celta é un
Club que se preocupa moito pola
canteira, temos unha serie de
equipas en terceira dJvisión, xuvenís, pre-xuvenís, lnf'antís e alevíns... moitos rapaces preparándose; o grave pr:oblema de todo ·
este asunto é que pra facer unhas
instalacións deportivas tipo Lezama, do Atlético de Bilbao, ou unha cousa semellante,Jai falla unha cantidade moi grande de terreo e xa todos conocemos problema do minifundio que hai na
nosa Terra. Entón faise verdadeira mente difícil conquerir unha superfície de cen ou douscentos cincoenta mil metros que p_o ida soluciona r este problema e onde se poidan completar unhas instalacións; e.sto é un mal moi vello. Se
os devanceiros do Celta , h_ai alá
vintecinco ou trinta ¡;¡nos, pensara n nesta, hoxendía o Celta teria
un patrimonio moi importante e, o
.que é aínda máis importante, tería
unha verdadeira escola pra formación deportiva; é un problema que
está ahí e que esta xunta directiva
se tén plantexado pra ver de atopar solucións; pro máis. ca ·nada é
unha custión de tempo.

o

cenmigo· e. tampouco non teño
noticias de que haxa documeñtación .ningunha a este respeuto,
polo tanto eu ,,..pouco podo facer xa
que a primeira noticia dásma tí
agora. Sería cousa de estudalo, de
que el falase con nós, de propoñe:fo e de estudalo nunha xunta directiva. Se el non vén xunta de
nós e non nos esprica o seu problema ... O Celta non é unha directiva nin dúas nin tres, o Celta é
un equipo que tén un prestixio
que non se pode derrubar por un~
ha fiestra; nós prometémoslle estudar o seu caso e a ver. .. , eu xa
adianto que se heubo promesas,
no Club tamén hai arquivos e tamén hai que pensar en Pinilla ·e
moitos outros homes que vestiron
a camiseta do Celta e que non se
lles vai facer por esa un homenaxe a cada ún deles; ·estes ·casos
hai que estudqlos a fondo e logo
tomar decisións.

O fútbol infantil no Celta ...

¿E do entrenador, MogYregui?
Boeno, nós plantexámonos unha meta que é o ascenso, e dacordo como vaian as cousas, dacordo
con esta, xa dec~diren:ios .

Pinilla: un home de oitenta
e catro anos que o foi todo no
Celt<:s e que a~egún el débeseHe
vn homencxe, prometido xa
po1· moitas xuntas directivas.
O que eu podo decir sabor desta é que dende que eu son o píesidente do Club, Pinilla non falou

·¿Qué é o que faj o presidente
do Celta dentro do aparello do
deporté en· Galicia?

UN PARTIDO INDA RECENTE: CEL TA-OEPORTIVO

Dende hai agora oito ou nove
meses en que me ocupei da presidencia do Club, do que realmente
mê interesei foi do Celta; nin me
ocupei da federación, nin do fútbol doutros sítios, agás que.fose a
nível de axudas que o Celta podía ·
prestar aos Clubs modestos da
zona; eu non son un home polítiço, son un grande aficionado do

Celta , por eso nunca me ocupei
de ir pola Federación. Penso que
pra dirixir xa teño dabondo co
meu Club. ' ¿Que cáles. son os
meus desexos pra o fútbol -galego? Pois qué vou desexar que non
se'ña o millar: que o Depàrtivo
volte á primeira con nós e que estes outros equipas, Ferrol, Ponte -

xa cuns fe.itos atopados: a directiva de hoxendía mandou facer ó
fox o; pra no intre en que mandou
todo esta xa non había as pistas
de Balaídos, o campo cambeara a
súa estructura total m ente, xa que
o âno pasado o axuntamento decidiu, en vista das inundacións
que se viñ:.:in padErcendo, subir o
terreo e· todo esta veu coincidir
coa desaparición das pistas. ¿O
feito de facer o foxo?, prà min unha obra importante xa ql!e deste
xeito o público non tén que estar
por detrás dunhas reixas, que
penso que de cara a unha masa
humana tén que ser bâstante denignrnte, co foxo esta sensación é

PINTOR

HOMENAXE A PACO CHAO
~ ·.DO C. D. ARENTEIRO
«Facer un equipo con xogadores
únicamente galegos»
¿Qué che parece esta recuperación - dos deportes populares
coma a billarda, que estó a faguer ERGA en concreto, durante
esta semana do estudantado?
Paréceme ben e penso que se
tiñan que rescatar dalgún xeito
estes deportes que se atopan en
desventaxa, quizaves por practicarse no medio rural. con respeu to a aqueles que contan con máis
favoritismo e propaganda.

gador do club dende o 58 e reO baloncesto femenino: ¿qué ·centemente foille ..concedida~ a
vai facer o Celta sen as boas xo- · Medalla de Prata ao mérito fut,g adoras destes anos pasados?
boHstko ..pola Federa.ci6n GaleBoeno, pois, como xa se sabe,
ga áe Fútbol. O dla 21 vóiselle
xurdiu un problema, rematou a
facer un homenaxe que consistempada da competición, hai un
tiró entre outras ceusas na celenovo delegado, coma Fernando
bración dun parttdo de fútbol
Pereiro, · qt1e está trab.a~lando no
-eeti'e o Outense e -o Ar·e nteiro
, tema; o que sí é certo é que ~ Celao remate do cal lle serón enta coma equipo de baloncesto fetregadas a medalla de prata e
menino ... -seguirt\ funcjonando e
a de- ouro do cl.ubiao q·u&lle-adi·" agardamos que volva axiña a atõcou a súa vida deportiva.
par o cumio nos Campeonatos dé
España como viña facendo hai
uns anos'.

vedra , Ourense e Lugo, chegu en
ás meirandes metas dentro das
súas aspiracións ; e sabor de todo,
traballar no fútbol infantil , no xuvenil , que é onde se atopa o verdadeiro porvir do fútbol galego, a
verdadeira canteira que todos desexamos.

O Carballiño:

O problema , xa o comentamos antes, é a falta de campos; temos
equipas infantís, sempre á.cabeza
O C. D. Arenteiro chegou a
do fútbol infantil. E unha verdaestar en Terceira División dudeira ledicia ver cómo . nese mal
rante tres tempadas, . despois
campo que temos ahí en Caia
baixou deica Segunda Rexional
centos e centos de rapaces xogan
e na tempada 75-76 conseguiu
todos os clías e o Celta non tén eipoñerse de novo na Primeira
quí palabras pra· agradecerlles aos
Rexional. Francisco Choo Nóresponsables no Club desta secvoa, que naceu co ano 43, é xoción.

O dtletismo:- ~¿poMru é se-pro·
-fanaron as pistas do estadio de
¿Sóbase xa dos xogadores Bala idos?
Eu vou dar a postura do- Celta ,
que van ter a baixa este ano? ·
Non , ese é un tema que aínda
non temos preparado, a partires
da semana que vén, falaremos
desta, dacordo cos ' técnicos.

totalmente distinta. Polo demais
penso que foi bon que as pistas
de cinza do estadia de Balaídos
desaparece.ran; estáse ~ facer por
parte do axuntamento vigués un
polideportivo en Lagares, con pistas de tartán e con todos os servicios precisos. Xa sabemos o que pasa neste país, que somente
cando se precisan moito, cáseque
0brigadamente, as cousas, é cando se fai algo, ·así que· agora xa
teño
a seguranza de que xa están
1
os cretos aprobados e de que o
axuntamento, así mo .dixo o alcalde,_vaisê poñ·er axiña a traballar
nesta.

¿Cómo foron os teus primeiros · anos no Arent-eiro?
Os xogadores faguiamos ao
mesmo tempo de Dfrectiva, non
tíñamos primas ou estímulos estradeportivos, tiña mos que comprar as botas pra poaer xogar, en
frn ·que ¿ practicar deporte c0stá bache cartos. Sin embargo tiñamos moito compañerismo. Tamén
tive n ·un entrenador, Domínguez,
que foi o que máis impacto me
deixou polos plantexamentos que
faguía dos partidQs e porque foi o
que máis -tiven coma entrenador.

¿Qué diferencias-topas dende que comenicche deica ho· /
xe?
Por unha parte houbo unha
evolución necesaria, por exemplo,
contas con materiales deportivos
que xa chos dá o Club , primase
económicamente o esforzo dos

¿Cómo é a afición do Carballiño?

xogadores ... Nunha palabra, o xogador somente tén que cumplir
coa súâ función, que é xogar, o
dema.is xa lle é facilitado .Por outra parte atópaste que
imos camiñando cara unha semiprofesiunalización, abandoando o
terreo aficiona do, a mocP.d&de é
absorvida polo consumismo e naide se preocupou en fomentar
realmente o deporte en base de
crear unhas instalacións deportivas adecuadas pra a práctica de
todos aqueles deportes aos que,
no Carbal liño había certa afición
coma o baloncesto, tenis, balonmán ou. atletismo. Cstamos
prácticamente coas mesmas instalacións ca antes. Podíase adecentar o campo da Uceira, ou faguer algunha instalación en Godás ou na Saieta.

En dúas palabras, boa e sufrida. En xeral a afición responde se
o equipo responde . Por , exemplo
cando subimos a terceira había
veces que se desplazaban sete
ómnibus co equipo : De todas formas, a pesares de ter un baixón
deica des~ender a 2.ª Rexional , o
aficionado seguiu asistindo aos
partidos e animando ao seu equ ipo.

¿Cómo ves o fútbol galego
aficionado?
Penso que o fútbol aficionado
conta con moitos pract_icantes e
déstes saen xogadores de calidade, mais por outra banda o mal
non está na canteira en si senón
nas axud¡¡¡s que est9s clubs modestos reciben, é decir, na falta de
axudas. Por outra banda, pGde estar tamén o problema dos grandes clubs galegos coma o Celta, o
Deport1vo ou calquera outro, non
se deciden a faguer dunha vez un
club ou un equipo con xogadores
únicamente galegos. En carito esta non se faga por parte destes
clubs, indudablemente que se está a perxudicar a canteira galega.

X. ALFONSO GARCIA

odereito e a razón

1 6 /A NOSA TERRA
A
AS

CANDO CHEGUE O DIVORCIO

oc

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
Unha das reformas móis esperadas é a que
se refire 6 disolución do matrimonio. Miles de
persoas agardan o divorcio, que non chegaró
asegún parece hastra despois da aprobación da
Constitución. Con todo, o proiecto estó preparado hai tempo e foi divulgado e criticado por diversos medios.
A s críti c s ue ben merece o proiecto pódense
trnclucir princip lm nte en dous aspectos únicos
1
cio que fai rornos neste artigo: o que se refire ás
causéJs qu poden dar lugar ao divorcio, e o que se
refire á cone pción do divorcio coma sanción ou soll1ción nunha si tu ación de ruptura matrimoniai.
En canto ás causas do divorcio, o proiecto prevé as seg uintes: primeiro, o transcurso de dous
anos clende a sentencia de separación personal; segunrlo, o transcurso de cinco anos dende a separación cle feito; t erce iro, a non consumación do matrimonio nos seis meses seguintes á súa celebración;
cuarto , a esterilidade dún dos cónxugues antes do
matrimonio e ignorada polo outro, e neste caso o
divorcio só se poderá pedir denantes dos cinco anos
dél cel bración do matrimonio. Esta limitación tem pornl semel la particulmmente absurda no tempo
Elctu 1 na quo moitas parellas acordan poñer os mecllos precisos pra ,vi tar os fillos durante os primei r
anos rio matrimonio , polo que cando o día que
el cicl1r n x t 1 s ind guen as causas da non con e pc ión conoZcc n a esterilidade dún dos dous, é
rnoi posibl qu t ri n xa super do o plazo dos cin -

non son causas de divorcio; teremos que acudir primeiro a un xuício de separación e agardar logo dous
anos pra poder pedir o divorcio. Esta duplicidade de
pleitos causará dobles gastos (e os procesos de separación son sumamente postos), dJas anguriosas
esperas, e fai depender, ademais, o criterio dun
xuez civil do criterio, na meirande parte dos casos,
dun xuez canónico que é o que decide a separación
dos matrimonias contraguidos pola igrexa, co cal
nos atopamos con dous tipos de xueces distintos e
tamén puntos de vista diferentes.
As causas de separación, por outra banda, comúnmente son dabondo serias coma pra que deran
lugar ao divorcio directamente, e se se desexa dar
un plazo de separación e reflesión denantes de que
os cónxugues confirmen a súa vontade de non vivir
xuntos, debíase buscar outro camiño, como podían
ser as periódicas presentacións ante o xuez nas que
se confirme este desexo de separación deica dictar
sentencia, ou ben a mesma solución da Lei de Divorcio da República, é decir, unha separación temporal que poida elevarse en calquera intre e automáticamente a definitiva. Pro en calquera caso ún
dos dous trámites, seña o da separación ou o de divorcio, debe ser simplificado ou másimo se se queren evitar os problemas dos que falamos, que tra guerán a obriga de acudir a dous pleitos.

do~

A seg_u nda crítica que temos que facer ao
proiecto refírese á condición do divorcio; plantéxase
a disiuntiva de divorcio sanción ou divorcio solu ción. O proiecto di que non pretende crear· o divorcio coma sanción con inocentes e culpables, pero o
certo é que así o fai. Por unha banda , porque non
admite o divorcio por mutuo acordo c_
a ndo moitas
das causas que establece (pode ser a non consumación do matrimonio) se solucionarían con divorcio
co consentimento de ambos os dous cónxugues ;
prefiríuse recomendar que o mutuo acordo fora
causa de separación, .aínda que se non se simplifi can os trámites da separación legal non pensamos
que seña moi usado, pois cunha sentencia de separación só temos que agardar dous anos, contra cin co se non se acucie a unha separación legal, e non
embargantes eses tres anos pódense ir agardando a
sentencia, xunto cunha boa cantidade de cartos.
Po r outra banda, o proiecto establece que nas
causas primeira, segunda e terceira poidan solicita r
o divorcio calquera dos cónxugues; pero non é así
nas restantes, nas que só poderá pedilo aquel «a
que non lle señan imputables as causas». O que non
é máis ca un xeito máis fino de decir que só o pode rá pedir o cónxugue inocente, e é bastante forte
considerar a alguén, por exemplo, culpable de esterilidade, así como tamén é inespricable que se lle
permita ao seu cónxugue pedir o divorcio porqu.e
non quere estar casado cunha persona que non pode ter fillos, e non perrn.itirlle a éste divorciarse, por
exemplo pra casar con outra persona á que non lle
irT)porte que seña estéril.

Pódese ver ben que o proiecto, asegCin os as pectos que comentãmos, non se plçintexa os problemas que en tàntos ·dos casos se clari e que requiren unha solución inmediatâ, e emporiso condena
aos _cónxugues, ou a arrastrar un pleito de separación carecendo dos medias en moitos casos, ou
deixando çoma única solución, en caso de falta de
medios económicos, a fuxida do fogar se non esiste
consentimecito do outro cónxugue e a esperar nesta
situación durante cinco anos. Un proiecto que prácticamente condena a ún dos cónxugue~ a considerarse culpable (co perigo de que pode traguer a perda da tutela dos fillos, por exemplo) coma única solución pra conseguir un divorcio por mutuo co"nsentimento).
En resume, un proiecto pequecho de miras, ve rgoñento e retrógado: só nos resta esperar que den antes de aprobalo o transformen por completo,
empezando por cambear o seu esprito.

da terra asoballada
comer. tal é o caso do que suscn be.
Se a Seguridade Social. cun
criterio goísta e capitalista cento
Estes ciías est se a celebrar en
por cen to, non quere facerse carto 1 Ga li cic unha semana de
go do problema e damos unhas
m ntuliz ción encol do minusváli pensións dignas que cubran as
clo físico . Con este g llo prégol le e
nosas necesidades e compensen
ag, relo da slla bondade dea boa
no posible a quen nos atende, pocollid nas p inas do semanario
lo enorme delito de non estarque vostede dirixe a esta carta
mos cotizando cando quedamos
s11scrita por un gr n inválido.
eivados, negándose a considerar
• que mal podíamos estar cotizando
Non quero abusar da sl'.1a amaos que somos inválidos por caubilidade facendo unha esposición
sas conxénitas ou adequeridas
detallada d nosa problemática,
denantes de chegar á edade labopolo que somente incidirei nunha
ral ou de atopar emprego, entón
das súas múltiplas facetas. E que
coido eu que deberia ser o estado
ademais de atopármonos marxidirectamente quen asumise o pronados en todos os eidos (as veces
blema, pois o que está fóra de tohastra pola propia familia) , pareda dúbida é que temos unhas necen burlarse de nós dándonos mil
cesidades e que non poden cargar
e cinco centas pesetas ao mes sin
esclL1sivamente nas nosas famidiferenciar que o que as percibe
lias. familias na grande maioría de
seña coxo ou se atope tirado no
traballadores, pois o seu baixo nileito sin poderse valer de por si
vel económico e sanitario foi. e é,
pra o seu aseo personal , pra facer
unha das causas determinantes
as súas necesid des ou hastra pra
d s minu v llas.

A PROBLEMA TICA
DOS MINUSV ALIDOS

Eu coido ; Sra. Directora , que é
moi barato falar do respeto á vida
cando se trata do aborto. Pero no
noso caso, se non temos familiares (ou nos quedamos sin eles)
que queiran e poidan atendemos
e sosternos ¿ qué camiño nos queda? Contes que, que eu seupa,
non hai residencias pra minusválidos.
Remato facendo unha chamada aos parlamentarias e ao Goberno pra que afronten a nosa
problemática con realismo e ten ten de resolvela con eficacia, pero, por Deus, que non escomencen creando un novo organismo
pra minusválidos, pois xa contamos con dous dependentes de
distintos ministerios que polo que
se ve somente sirven pra que os
seus empregados leven a parte do
león nos cativos presupostos que
nos asignan, mentras nós estamos a velas vir.
Un saúdo cordial e agradecido

e. e.

O IDIOMA,
OUTRAVOLTA
No número 14 de ANTvexo un ha foto (páx. 4) na que aparece
unha pancarta que dí: «exisimos
(sic) solución .. .». Quero pensar
que foi un erro e non unha nova
contribución á «normalización» do
galego.
Desde hai uns anos sofrimos
unha invasión de dfsparates linguísticos de. todo tipo. E cando
pensamos que xa non haberá
máis, porque o repertorio está esgotado, aparece outro e máis ou tro.
Diante deles, non podo deixar
de perguntar se non sería posíbel
que teñamos un pouco máis de
coidado co idioma. Penso que xa
é dabondo con que teñamos que
aturar cos predicadores da lexitimidade dos castelanismos, cos
«popu listas», cos partidarios do

isolamento do galego - naturalmente, respeito do portugu és e
non do castelán - e cos perseguidores do idioma , que non están
rnortos, para que, por riba , teñamos que termar cos depredadores
inconscientes dun idioma que xa
leva pasado por todas.
Benvido que se quera falar o
galego e que medre o número dos
galeguistas; mais, quen pens-e
que vai sofrir un pentecostés. propio por se ter feito galeguista sincero - agora hai dos outros - está trabucado. Para rematar, pergunto se frente desta situación as
autoridades preautonómicas non
estarían dispostas a facer unhas
octavillas semellantes a aquelas
dos anos cincuenta, cun texto lixeiramente mudado que diga :
«Non sexa bárbaro, fale no idioma
de Rosalía».

RICARDO PALMAS
Londres
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FELIPE SEN~N

A ARTE E OS XEITOS
AS TORRES
DO OESTE
O Ulia -dos sábalos, dos reos ,
dos salmóns e .as troitas, das
angu las e as lampreas, cando se
ab re na ría de Arousa deixa tras
si as ducias de cruceiros coas
lembranzas e as len_das xacobea s, cos areejros e os aserradei ros. Tamén, onde se estreita,
queda n as vellé!s Torres do Oes- te, recu nC'ho que nos tempos do
roma nticismo serviu pra folganza de mo itos dos Aos.os poetas
precurso res.
Pois velahí aínda os restos
das cinco Torres defensivas que
polo visto noutro tempo foron
se te. as sete vencelladas por un
gro so valado e arrodeadás cando a pleamar pola auga. Somente unhas pedras servían de pasa les entre o terreo lamacento e
de xtmqueiras. Cecais foi eso

mesmd o que fixe que deica · os
nosos días chegaran os ·restos...
das Torres que pechaban o Ulia, .
navegable deica Arzúa .
.O xeógrafo romano Meia pón
na desembocadura do Ulla as
«Turris Augustas», o que nos fai
cavil·ar na primeira edificación
da entrada, cun xeito de mampostería en fías de pedra inclinada, ou en -espiña e cun arco ó
modo romano.
No ano 1 .000 foron , por un·lia banda, as invasións árabes (o
mesmo Almanzor entra en Compostela sin respeto) e pola outra
a piratería dos normandos: Olaf
Haralddson e Ulf t iña espaventacias ás xentiñas da beiramar.
Nesta xeira ,asobâllante é cando
o bispo Don Cresconio manda
reforzar as torres defensivas da
Lanzada, a do San Saturniño
de Cambados, as de Oeste e a
mesma Compostela. O Cardenal

Os _Reis Católicos, como a pesares da «doma e castra» non
podían coas rebelións, todo xeito de terror lles era pouco e hastra mandan destruír as Torres
porque nelas «a lgunos natural es
se hacían poderosos ... ».
·

Gerónimo del Hoyo, no 1600
escribe cómo dende as Torres
de Catoira se pechaba a entrada
no Ulla .cunhas cadeas de ferro ,
polo que a mourería e os normandos pouco podían facer.
Non se pón en dúbida a sona
adequerida no 1100 polas Torres db Oesté, o posible «Caste-

llum Honestum» no que se criou
e medrou quen sería Diego Xel mírez, bispo que 11-es deu pulo ás
grandes construccións de Compostela, que argallou unha escuadra mil itar e un asteleiro en
Padrón. A piratería que inzaba o
Atlántico atopou un difícil frente
en Galicia .

andando aterra

M. HORTAS VILANOV A

LEMBRANZA
DA PASTORIZA

a Terra Chá . E unha r:oita de trinta e tantos kilómefros. Unha
liña dereita coma un fío ou unha
aguillada de salgueiro, que pasa
por Muimenta e por Sgmta Mariiia de Outeiro, ó pé ela casa on-de naceu o gran poeta chairego
Xosé Crecente Vega . A casa na tal de Crecente é conocida por
«Casa da Ponte». Por Santa María de Outeiro o Miño é un - río
neno. cu nhos · anceios tolos de
chega r a adolescente . A súa voz
é leda, un pouco aguda, e ·lembra o sonido da ga_ita grileira.
SupÓño que PéJstoriza significa pastor; terra @. pastos ou te-

rra de pastores. Na alta Pastoriza t ivo ·lugar, en Bretaña , o
asento da antiga sede mindoniense. que no comenzo era, como o seu nome indica, a sede
dos bretós. Mais esto levaríanos
a falar das relacións entre galegos e bretós e de toda a comunidade celta .
Hoxe a Pastoriza é unha terra
labrega . Un mund0 rural sin industrializar. Semella coma se ,o

Chá . O verde dos prados é dun ha beleza cromática solprendente. As álbores - salgueiros, car.:
ballos, as finas , esguías e delicadas abidueiras enraizaron
fondo na terra e son grandes,
solemnes e rumorosas. A terra
dos labradíos é dun mouro moi
mouro.
Indo de Castro de -Rei a Rei gosa abránguense coa ollada
grandes e dilatados hortzontes.
Ha.i que .pasar por Pacias onde,
nos anos da guerra civil. estivo
agachado un irmau do ·escritor
Anxel Fole, chamado Desiderio.
Este Qesiderio Fole, que mOfreu
hai anos, estaba Gasado cunha
das mestras de Rábade, chqma da doña Gabriela. En Reigosa ,
::..::::::::~::::::::..~::.-·
entre grandes carbaHos, érguese
un ferm0so cruceiro. Polas tra zas semella labrado polos can teiros de Román, que tiñan moita sona en toda a bisbarra. Dende_o alto de Reigosa óllanse Gs
prados e labradíos de Vián, un terreo deliciosamen.te, delicadamente ondulado. Logo os toxales e xesteiras, que lle dan poutempo parara sobor de aldeas e
paisaxes e quedara remansa<do
sada a unha fonda e poderosa
soedade, do camiño de Reigosa
coma a auga no's encoros. Una Pastoriza. Pastoriza é o nome
has terras amparadas
polos
dunha aldea, capitalidade do
Montes de Abadín , que as deconcello, aínda que os pobos
fenden dos fríos ventos do Can-máis importantes do termo mutábrico. Unhas montañas pardas
nicipal son Bretoña e Reigosa.
e azules, esmaltadas de prados
En Pastoriza está detido o teme de labradíos. A Pastoriza está
deitada baixo dun ceo chumbo,
·PO como nos enseña o verso de
ollando a Serra de Meira i a plaDíaz Castro: «0 tempo va/ de
nura case interminable da Terra
Parga a Pastoriza>>.

oidioma
ARQUITECTO, TECNICA
E OUTRAS COUSAS
Nesta sección xa temos co mentado (o caso de cencia/ cien cia) · o distinto tratamento que
rec iben nunha lingua as palabras patrimoniais (aquelas que
estiveron sempre presentes no
id ioma e que son de uso con:iún)
e os cultismos, verbas que se introducen serodiamente e que se
ase mellan máis ó seu étimo cás
primeiras, porque apenas sofriron evo lución fonética ; agás leves adaptac ións a cada língua,
non alteraron prácticamente a
forma que tiñan na lingua de
que proceden , na maioría dos
casos o latín ou o grego.

Dende entón, as Torres e a
· erm ida de Santa Baia de Oeste
viñeron a menos. as silvas e as
hedreiras fixéronse donos do
pasado, namentras o folklore
aínda recorda nas romerías as
loitas entre «mouros» e «cristianos» ... Na liorta sempre perden
os mouros e gañan os «cruzados», os turistas filman e os ant ropó logos escriben. As Torres
perderon a súa intimidade, o seu
segredo. As mesmas vias de
«pene-traición». sin consultalo
con ninguén , pasan por riba delas; é a nova testimuña dun novo tempo asoballante .

Cando. nos anos da mocedade o que escribe viaxaba a Reigosa, paraba na casa do Bened ito , que ademais de ter pousada
pra xente de confianza, era mestre zapateiro e ouVínte da BBC
de Londres. A súa casa daba ó
campo da feira. A muller do Benedito chamábase Rosa . Non
·tiñan fi llos. Con eles vivía un ra paz que se ehamaba Xeneroso,
, baixo, moi moreno e andaba
sempre pola casa en mangas de
camisa .e co chaleque desabotonado. Servidor amistara co Xene. rosa dun xeito espec ial. Tamén
aprec iaba moito á Rosa e ó
señor Benedito, qu e era un home alto e pousón . Por Gerto que
unha vez que lle pedira un ha aspirina ó señor Benito, repostara :
- Piriña , non tef.io. Se quere,
pódol·I~ dar car:bonato.
Sempre que atopo co meu
amigo Manolo de Bretaña , que
é moi parcial das Com isiós Labregas. pergúntoHe 13olos meus
conoddos da Pastoriza: os do
M estre , o Alfonso, os de Carba llo, o -Xeneroso , os Legaspi. que
era n recaudadores da contribu ción ... E vaime dando as notic ia s
que tén. Polo que me dixo. nestes derradeiros anos a Pastoriza
ca mbeou moito por mor da
Concentración Parcelaria e por
eso da Ordenación Rural. O que
non sei é se cambeou pra millora r. Como o Mano lo de Bretaña
é home enterado, cando o vexa
teño que perguntarllo.

MARIA PILAR GARCIA -NEGRO
O noso idioma viviu en esta ·do ve·ntureiro unha chea de
tempo e cando se reincorporou
á escrita foi o campo onde se
sementaron moitas palabras
que lle non correspondfan. Algunhas eran pseudogaleguismos; outras, castelanismos evitables. Non se debe esquencer o
feito de que o proceso des·colonizador que escomenza no XIX
é, nos seus inicios, marcadamente diferencialista (cfr. o
celtismo dos nosos poetas e
eruditos comb seña de identtdade racial), e este diferencialismo
tén a súa corresponçlencia na
lingua, que se percura afastar o
máis posible do español. Nos

nosos clásicos, o número de falsa s solucións incorporadas ós
seus escritos é cuantitativamente pequeno e cualitativamente ,
de pouca importancia, porque
. en todo caso tiñan un conoce mento moi vivo e moi directo da
fala popular que recreabãn . Nos
nosos días, na lingua escrita ,
asistimos a un dobre proceso,
particularmente visible na literatura pol ítica: dunha banda , empobrecemento do propio galego: o idioma adelgáz~se hastra
sere unha mera cobertura formal dunhas construccións non
ga legas; doutra banda , introducción de solucións non · galegas,
por defecto ou por esceso.

Na traducción do Astérix o
galego (perdoando polo de traducción), aparecen· «arquiteito».
«téinica», cando estas palahras
deben ser ARQUITECTO , TECNICA. Máis erros desta versión
en ¿galego? ve ré mo los outro día
de vagar.
Na «reconversión» de moitos
cultismos ó galego practicouse
unha sinxela regra de tres, con sistente en facer unha falsa evo~uc ión fonética , que enmascaraba a forma española: se «hombre» é «home», «sombra» será
«soma», cando a auténtica forma é coincidente nos dous idiomas: SOMBRA, e ben o sabía

Rosalía ... HORIZONTE, cultismo
tomado do grego, fíxose en ¿galego? «horizonte» seguindo a
falsa regra «poco»/«pouc0>>. Al gunhas destas formacións chegaron a ser cómicas, coma
aquel «bocade lo de tortela», que
pedía alguén . «Bocadillo» e «tortilla» son castelanismos, efectivamente, pero malamente sustituíbles por «bocadiño» ou «tortiña». que son outras cousas, e
menos aínda por aquelas formas
en «-ela» arriba escritas. Deixémolos onde están e preocupémonos, en troques, de configu rar un galego fiel á súa historia a
toda a súa riqueza auténtica.

GUIEIRO
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MUSICA
ENRIQUE MACIAS.
OS CAMIÑOS
DA NOVA MUSICA
EN GALICIA (1)
Coma xa comentáramos en A
NOSA TER RA, o compositor vigués Enrique X. Macías Alonso
estrenou con poucos dfas de diferencia tres novas obras: «Diálogos Monologados» -- pra vento, percusión e cinta magnetofónica - , «Poema de Requiem»
- pra sopra no, cinta magnetofónica, dous mag11etófonos,
dous percusionistas e piano - e
(( Lonta noite de Pedra» - pra
soprano e banda magnetofóni:cél - . As tres obras son moi diferentes e o único punto de con- ·
tacto poder.ía ser - i ntrascen dente a nlvel musical - o .de •
usar testos de poetas galegos
actuais - Cel~o Emilio Ferreiro
e c9mpoñentes de Rompen te - . Tamén é moi diferente a
súa calidade, que vai dende a
escelente de «Diálogos Monologados» até a· mediocridade notaria de «Longa Noite de Pedrm>
que, como xa comentarei, tivo a millar das interpretacións
nosible - . Durante tres sema n s t ntarel comentar estas
e mpo lcións
nm rca las no
· u cont sto musical e socioló-

'

_,._

·-

~

-

•

·:

-

(( ... Os innovadores
- Schonberg, Strawinsky, Webern, Berg, Bartok e incluso
· Hind_.emit- medraron todos
eles dentro da música tradicional. A súa linguaxe, a súa critica,
a súa resistencia, cristalizaron
nela. Os seus seguidores non a
paseen xa de .seu coma algo vivo,- e no seu lugar convirten un
ideal musical, en si mesmo critico, no falsamente positivo, sen
evidenciar a espontaneidade e o
esforzo riguroso que esta esixe ...
Na.mentras que moitos dos chamados músicos profesionais
non puideron seguir o paso, e
non pod~n hoxe transmitir o que
sigue a ser estraño . pra eles, a
tradición anterior, esta é, ª· música tonal, está tan éhea de buracos que só atina dun xeito
parvo aos músicos de hoxe.
Razón pra sÓspeitar é que aque.les que· non atinan a domeñar o
no.vo material tampouco non -'
soen coñecer e domeñar o ·an- ·
·tergo,· non son capaces de·-escribir unha melodía a catfá voces
no estilo de Palestrina. con co.:.
rrecci6n, nin moito menos ar.:.
monlzar unha coral con pureza
estilística. As virtudes pedagóxicas dq academicismo perdéronse sin que se traspasaran as soleiras do_ reino da libertade».

nosos compositores máis novos
e as Bandas de Música.
O lector notará en falla nos comentarias á partitura a referen cia ao papeJ dos recitados na
obra . Aventuro a teorfa de que a
obra foi pensada coma en t idade
aparte, sin tes!os, e que logo
pensou o compositor en engadirlle a banda magnética. E fac tible unha lectura . da obra sin
ésta, e é fa ctible á súa -sustitución por outra banda calquera
sen cambeos sustanciais no resultado final. Resístome a analizar as razóns de$te feito, limftome à dar constancia del e, den de logo, non me parece que poida ser considerado coma positivo pra a obra . Nembargañ'tes,
ésta é a composición de Macías
máis• traballada; taflto no eido
tímbrico coma -no eido formal , e ·
p·a de marcar un punto de parti "da na súa · maduracióh.
Per-miti'ráme o lectdr, derian tes de comentar ·as duas obras
· estrenadas · na «Capira·1 del Rein·o», qu e traduza unhas verbas
' de Th. W. Adorno escritas no
1955 e que , adicadas aos com ~ ·
positbres novos; poden vir ào

polas presas, non estiveron moi
atinados. A obra presenta unha
estructuración bastante ben
pensada - ás veces desexaríase
unha meirande concisión recaíndo moito do peso na percusión, cunha escritura moi complexa pra os intérpretes. Se ben
esiste unha utilización constante
dunha «cita» na parte de oboe, a
partitura de vento recaba pra si
un papel máis secundario, entrelazándose as frases duns
coas dos outros na creación
dunhas tensións testurais non
moi orixinais, pro si moi efectivas. A pesares da evidente preocupación polo material, obsérvase unha maduración respeuto
da anterior obra do compositor
vigués, así coma unhas preocupacións formais que xa se facían
esisibles. A interpretación foi
perteuta pola banda da batuta , e
as principais chatas foron 'un
erro dún dos pe rcu sionistas e o
despiste dos recitadores. Serviu
de testi muña da aftura acadada
po la agrupacióh coruñesa e
inaugurou a que, así o espero,
debería ser unha tradición , como é a co laboración entre os

caso.

Nas prósimas semanas tentara·¡ amosar que a cita vén a
conto.

XOAN M. C::ARREIRA

LIBROS
PRESENTOUSE
.O «LIBRO NEGRO
DA GALICIA
ELECTORAL»
O seu autor, Baldome·ro Cores T rasmo n_te, profesor galego
que traballa na Universidade de
Puerto Rico, xunto co tamén
profesor · Manteira Pedrc¡res ,
presentou o libro aos medias informativos o pasado vernes día
12 .
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O senso 81timo deste ensaio
históricó, que e-stende a pr-obl emática electoral dende as Cortes ·
de Cádiz hastra 1936, é, aségúñ
declaracións do mesmo autor,
poñer de manifesto as contradicións entre os sistemas electorais
impostos dende fóra e a realidade
galega.

Traballos de arte infantil: dibuxos
l' pinturas. posters. xornais esco lar •s. etc., de nenos fundamentalmente das escolas da bisbarra de
Santingo. No claustro de Sto. Domingo do Museo do Pobo Galego
de Santiago (visitas de 1O a 1 e de
4 a7). Organiza oMovemento Coopera tivo de Escola Popular Galega.
Remuñán e Kukas: carpeta de fotografios (en n(1mero de 20), cun ha tirada de cen e emplares numerados e firmados. No Pub Maus e cle Santiago (Entremuro, 13).
Alfonso Costa: óleos e grabados na
G,~l ,ri,1 TORQUES cle Santiago.
Dentro da mesma esposición un
l 1 corµ ta d 1O di buxos de Costa
con 20 1 em s de Garela Bodaño
(el 19 d 22 lab. e de 12 a 14 fest.).
Seminario de Estudos Galegos: no
s1't1 homen e e lébrase unha es posición na recén inaugurada gal ' ria SARGADELOS de Santiago
(Rúo Nova . 16). As oito da noite
(fotourafi s, publicacións .. .)

LIBROS
Os mil e ún refrán galegos da muller cle Xosé Mareiras Santiso.
Eclitorial Alvarellos. Lugo, 108 p·áinas. 2.0 edición.
Progreso e andr6mena de Antroido clc Camilo Valdeorras. Edicións
do Rueiro, col. «Rivadavia». 184
p¿xinas.

ACTOS
Igrexa e polltica; conferencia de
Celso Montero, dentro do cic lo «A
Igrexa galega hoxe». Na aula de
cultura ga lega do ANTENEO DA
CORUÑA, o vernes, 19, ás 8,30
ela tarde.
D. Antonio López Ferreiro; conferencia a cargo de Ricardo Carballo
Cal ro. O sábado, 20 de maio ás
8,30 da tarde, co gallo do «Dia
'das Letras Galegas. 1978». Na sociedade Cultural de Sada (A Coruña) .
111 Esposición do Libro Galego;
coincidindo coa conferencia de
Curballo Calero, na Sociedade
Cultllral de Sada.
Xornada Cultural: co gallo do «Día
d s Letras Galegas, 1978». Coa
octuación de Suso Baamonde,
Nemetón, Buxán , etc. O dia 20 en
Marín, organizada pola A. C. A.
Sta. Cecilia.
Dia da mocedade galega: actuación dos grupos Arrabaldo , de teatro. e Ata ente, Os Amigos e Pa blo Quintana e Carlos Garcfa Casós, de música. No CIRCULO
MERCANrlL DE FENE o sábado,
20. a partir das 9 da noite.
Asamblea Xeral de ASAPGA (Asociación Sindical de Artistas Plásticos Galegos), na que, entre outras
cousas, se procederá á elección
da nova xunta directiva (convocatoria a todos os artistas afiliados
ou non). O sábado. 20 de maio, ás

5 da tarde nos locais do Museo do
Pobo Galego, Sto. Domingo, 3,
santiago.
Antón López Ferreiro; conferencia
a cargo de Miguel Anxel Araúxo .
No Círculo Mercantil de Fene, o
mércoles. 24, a partir das 9 da
noite. Logo haberá unha festa coa
actuación do grupo de Danzas
(<Térra Meiga» do Ferrol.

DISCOS ''

.

'

Conciones de Galicia. Vol. 1. Orfeón «Terra a nosa». Director, M.
Feijóo. CBS S 807 48.
Ahf ven o maio de Luis Emilio Ba tallán. MOVIEPLAY S- 32682. R.
Albinoni. Adag io. Concerto pra
oboe Op. 9, 2. Sonata pra corda
OP. 2, 6. Cpncertos pra violín Op.
9, 4 e 1O. E. van Tright, R. Miccelucci. M. T. Garatti, 1 Musici. PHI LI PS 6551168. Precio especia l,
295 ptas.
Marcial do Adalid: La noche. Gratitud. Dos romanzas sin palabras,
etc. Variaciones a la antigua usanza. Piano. Antonio Ruiz Picó. (O
disco titúlase <(Los románticos españolas»). EMI J 063 -21192. R

CINE
los peligros del flirt ( 1 924) de E.
Lubitsch. Dentro do ciclo en super
8 mm. adicado ao cine clásico
americano, ruso e alemán no Ate-

neo da Coruña o rnércoles, 24, ás
8,30.
Dr. Mabuse, infierno del delito
( 1921) de Fritz Lang dentro do ciclo de cine espresionista alemán
en 16 mm. do Cine-Club Pad re
Feijóp de Ourense. No salón de
actos da Del egación Provin cia l de
Ct:1ltura o luns, 22 de maio ás
10,30 da noite.
Los años del cuco ( 1967) de Georg
Móorse. ' Den tro do ciclo de cine
novo alemán en 16 mm. do cineclub Padre Feijóo de Ourense. No
salón de actos da Delegación Provinc ial de Cultura, o martes, 23 de
maio ás 10,30 da noite.
Acorazado Potemkim (1925) de S.
M. Eisestei'n o 22, martes ás 9 da
hoite no colexio da Salle de Santiago organizada polo éine-club
Anue. Denantes proietaráse o corto «Os paxaron morren no ar» (galega) de Ch ema.

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 19: Vilamaior, Pq_nte Ulia e
Portomouros na CORUNA ; Becerreá. Palas de Rei e a capital en
LUGO; Bear iz e A 'Mezquita en
OURENSE; e Moaña en PONTEVEDRA.
Sóbado, 20: . Ortigueira, Vai, Pino,
Padrón, Cruces e Porto do Son na
CORUÑA; Sarria, Taooada e Gon tán en LUGO; Maceda en OU RENSE ; e A Cañiza e Ponte Caldelas en PONTEVEDRA.
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Divídese a .obra en catro
grandes apartados: as peculiaridades e a subcultura polít ica de
Galicia, a -anomia eleçt-0ral e o
golpe electo.ra l permanente en
Galicia, .o voto emigrante e as
opcióos _e lectomis e as alternati vas galegas, a traverso dos que
o autor analiza o entorno socia l
e a estructura físic? da nosa nació n, sinaiando as .disfuncións
provocadas -pola superposi·ción
de sistemas electorais qu e inter- ·
firen n'esta reàlidade, xenerando
fenómenos coma o absenfismo
e falla de participación política,
e propiciand o fenómenos habi- ,
tua is n_a· n oso medio comei. p pu~
chêirazo -e outras formas de ma nipulación electoral.
An alízase, asimesmo, a pro. blemática plantexada pola participación política dos emigrantes
ao longo da histeria e remata o
lioro do profesor Cores faqmdo
unha in terpretac ión das tenden. cias nos modelos electorais
apricados a Galicia e as distintas estratexias políticas que os
propiciaron.
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Domingo, 21: Magdalena , A Baña,
Ferro l, Noia, Muros e Ordes na
CORUÑA; Ctiantada, Frio!, Ped rafita, Vi veiro, A do Monte, A Pontenova. Vilameá e Castrove rd e en
LUG.O; Vilardevós en OURENSE ;
e Redondela en PONTEVEDRA.
Luns, 22: Arzúa, Pontede ume e Sta.
Camba ria CORUÑA; lncio e Rábade en LUGO ; Avión e Manzaneda en OURENSE; e Cuntis e Guillarei en PONTEVEDRA.
Martes, 23: Moeche e Curtis na
CORUÑA; Parga/ Villalba -e a capita l en LUGO; Maside e Verín en
OURENSE ; e Dozón e ·Sili eda en
PONTEVEDRA.
Mércoles, 24: Sigu eiro, lrixoa, Carnota, Oroso, Oleiros e Casadoira
na CORUÑA; Monforte, Láncara ,
Guitiriz, Ribadeo, Castro e Valadouro en LUGO; Xunqueira de
Arnbía e Vilamartín en OURENSE ;
e A Estrada e Puxeiros en PONTEVEDRA.
Xoves, 25: Abegondo , Fene , Orti gueira e Zás na CORUÑA; Póboa
de Broullón en LUGO; Ribadavia
en OURENSE ; e Caldas de Reis en
PONTEVEDRA.
.
Pr.egamos 61 A1ociaci6n1 éultu·
raia, asociaci6ni d~ vecifto1 1 ci;cu·
los culturais, etc. nos comuniquen
a programaci6n de actos culturais
e de todo tipo con quince dfas de
antelaci6n, co - oyxeto de pod~r
dar cumprida fnformaci6n. Moita·¡
gracia1.
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,NIDIAMENTE
NOS LINDEIROS
Naquel pais foi noite moito tempo. Naqueles tódala
negrura ó luz dalgún candil, óleo de sebo de caba~o ·ou boi
poderoso e lento camiñar pola tébrega; a palpas, nun vacilante pasalos dedos por riba de ún mesmo e perguntarse qué se é, cara ónde fica ou vai o camiño, perdidos na
moura escuridade nunha comunicación imposíbel berrando : «i Quero atoparme !», «i Quero alcontrar !», dicindo. E
05 golpes na mesta escuridade silenciosa soaban «Toc, ·
toc» a algo mol e óco, coma pita choca que tén de covillar
a súa camada debaixo do vello cesto ·ct:Jleiro cheo de buratos, aquel~s por onde terá de colarse o pito máis pequecho. Comasí era ruído, tamén eran os golpes: sonoros
pero nada agudos e incisivos. O .principio, cando .os escoitaban, gardaban silencio rn,mha espera. E chegaron a ter
costume deles «Toc-toc», a lle facer caso i entón deixou
de ser calada. Imos, ,pois, entón, en que a noite cobr:o!J
nova face i escomenzaba o amplo presaxio de ·IL!Z -naquel
espeutro secular. Polas cendiciós en que se deser.lralaba
a vida o coiro er¡;i groso e veludo, adaptad0 ó -fr(o ,e ás
mancad1,1ras producidas p_
o r . t~r:ito .golpe comÇI nesta -situación constante se lev_aba. Non .se sabía que o cestp cu-leiro estaba feito de ti.r¡;is de pa.u de castiñeir.o entrtelai-ado, árbol .cqmún que medrara noutr;o ternpo, -f roito dunha
cultura -houber.a unha cultura ,da ,madei.r~ - , perdida
quezais 6 traveso dos buratos, agora saída ,e retorno ó refuxio. E sobor del a noite. Comçi capa frfa e insolldaria .en
que ._sóio se sabía da esistencia dos demais polo roce 6
atoparse os .corpps, ún contra do outro e, eisí, procrear,
sin ollarse sique.ra no máis natural, dunha maneira clandestina, respostando, quezais, 6 ..pr.incipio non coñecido
por eles, polo sebo de cabalo ou de ·boi_, polos miúdos .e
chiantes polos covexades, de que a escuric;iade infruie na
fecundidade, superstición ista convertida en asioma centífico polo noitébrego. Noustante o índice de mortalidade

era inmenso porque, ,a pesares do groso e veludo coiro,
defensas naturais tamén istas, as feridas qlJe se producian nos trop.ezós, no ~nd~r ur:i pouco cada guén á súa
maneira, ¡¡tgor_a rolando, dempois -sostidos soQ0r Q~s catrQ
estremiçlades -O!:I en tres, cáseque sempr~ er51n mai curadas, -fimJtándose a se .aplic-$Jr terr51 ·frf~, _
auga ou vexetaJes
ta~es coma - liqu~ns .e mu~gos que ar;rirac.aban .cos dedo~
-romos e gastados, m.uñó~ ~ue se atineaban 6 -final dunh€1
pa_ta 0u r-etr:áctil brazo. Dedamos q!Je habfa o _pr.e§axi9
dun amplo tu~ ao dil~tado espe1,1tr:o e todo, deiça agora
neste -fon9o sono, ~eixa o let~r_go pasado de pé .-polo cabalo e o boi .no medio do camiño _sin sabe-lo e 6 niño eseomenza a chegar. un t~nue l_µz-coior-c~lor, agr:adáb.~I sensación noya inda difícil de ser no~ada. Algo novo, inesplicábel pra istes seres que escomen~.an a ollar form~s, a?
súas propias sin identlficalas-e gue terán que_adeprender
- a de_cir isto-isto, aquelo-aquelo, -pasando a sú~ mao por
riba .ind~, asombrados mutando os ollos que se abren a
outro ciclo. 1 o espeutro por tr~s e 6 fronte -'terf~n que
denomina los mon-te, sol; rnc;mte, sol-, o sol escotnenza
a amosar a súa coroa por .riba do monte derretendo a xia-

ANUNCIOS DE BALDE_,____.,
Véndese guitarra española en
bo n uso por 4 .000 pts.; razón

Cartos ' Gonzólez Graña, c/Muelle, 88, baixo, Maniños, Fene,
Ferrol, A Coruña.
Mercaríamos sillas en bon estado. ou bancos ou calquera outro
material de oficina (mesas, arquivos.. .) Chamar ao Tlf. 351364 do

Ferrol en horas de oficina.
Merco alcordeó~ de segunda
man. Antonia Rodrigue~,

Campo do Gaio, 2, baixo.
S_antiago.
Merco tenda de campaña usada de 2/ 4 plazas. Chamar a Ma-

nuel Vó:z:quez, ttf. 55744.1.

Vendemos pei-xes de auga
quente . especies GUPPY e máis
GOU RAM 1. Prec io a convir.
Razón : Santiago de Chile, 20,

3. 0 -8, Santiago.
Búscáse propietario de bandurria. Fac_ilitarase foto prá súa
identificación . Prob-able residencia en Vigo. Referencia no -

Apartado 12 de Pontevedra:

Merco GAITA de segunda
man en bon estado ,(pra uso). Interesados dirixirse a Santa Clara, 2, Santiago. Preguntar por

Xaqurn.
Vendo teleobxetivo de 135
mm. de rosca, marca CHINON,
totalmente novo. Interesados
chamar ao tel6fono 591821 de

Santiago.

Señora Directora:
Son un gran admirador e asiduo Íe<2tor do seÚ semanario,
- , con cuio contiqo estou normalmente dacordo. Nembargantes,
no Aúmera 1_3 aparece un artigo
firmado por Manoet F. López, ti...,
duado «Os lobos da TVE» co cal,
' moi -1011xe de estar dacordo, púxome realmente -triste.
Que quede claro que non pre.:.
Gustaríame conocer opinións
tendo con es_tas letras atacar ao
en prol ou en contra das salas
articulista, senón sinxelamente
de festas e discotecas e outras
defender o lobo, ppto cal quero
_ alternativas prá mocedade. Esfacer dúas apr:ec:;iacións:
cribir a Xosé-M. Sendrn, SalvaEn primeiro -lugar o fi-rmante
dor Moreno, 71. Pontev-edra.
do artigo fai referencia á seria
de TVE «·El hombre y la tierra»
na cal, asegún dito señor, o lobo
Chapista bon. Damos entrada
fai o papel de «chico da pelfcuno negocio. Càndicións moi
ventmsosas. SEAF-PPO de Ponla», e o home de maio. Esta
tevedra de 9 a 3/Ref. Caldas.
apreciación paréceme infantil e
Outros informes no Tlf. de Calpouco seria.
das 318.
Eu penso que unha persoa
máis ou menos rea.lista debe ver
a ·posici.ón home-lobo coma un-Quixera afiliarme ao recén leha loita en_tr-e- animal e animal
galizado partido AN-PG. Quen
pola s4pervivencia.
poida facelo pode poñerse en
Polo tanto, non nego -que ~n
contacto comigo en
Penaxubelra-Rublán de Cima,
pastor, se está ~mena~ado polo
Lugo (Xo16 Ram6n Rodrfguez
lobo, deba aliminalo, pera tamFernóndez).
pouco non se de,be trat_ar o loQo
coma criminal sanguinario. lo·bo o único que fai é loitar pola
súa supervivencia e non debeMerco _gaita en bon estado
mos..esquencer que foi o -home
de segunda man. Deixar razón
quen lle quitou terreo ao lobo, e
pra o Xaneco na Librerra Xi1non o contrario.
tral de Monforte, tlf. 402657.
En segundo lugar, ún soupo
con completa seguranza, afnda
que desgraciadamente sin proO CNJA está interesado en
bas, que unha- certa cantidade
con.tactar con sindicatos agrade lobos e lobatos foron libera ,~
_rios galegos. O .seu tel6fono é
d<;>s nos nosos montes perto de
25731-6 (de 9 a 2) na Corufta.
zonas -rurais habitadas (HfoCangas), cÕ fin de evitar que o
pastoreo impedira que as repoboacións de piñeiros e eucaliptos medraran_ao seu antoxp. Estes piñeiros e eucaliptos son os
que haberia que plantar 110 Retiro ou na Casa de Campo, e por
~ué non tamén nos mesmos
xardíns qo Palacio da. Moncloa ...

e

XOSE M. GARCIA ESTEY!Z

VICENTE V AZQUEZ DIEGUEZ

·cRUCIGRAMA

-CA·RTAS

Desexo entrar en contacto
con persoa ou persoas con ,co-Aocementos musicais sabor dos
temas seguíntes: -Música
Galega-Portuguesa aotual, Música Celta e Música Galega de
todos os tempos. A ser posible
chamar canto an-tes ao -tlf.
852390 de Pontevedra (Preguntar por Beatriz).

da que ubre tódala cuberta deste mundo e fuxe , pinga a
pinQa, nunhas ffos de auga pra formar regatos que han de
ser tan necesarios cando escomence a se sentir o calor
que inda non coñecen. Postradas e difusas, formas abs·~r~cta$, 'c ambeantes - ¡ Bra-z9. Per-na. Cor-.po - . nun
com~retarse polo efeo.to que pr9duçe o luz e o ruído novo
da iauga gue xa está a correr. ¡Calor!. por fin a mái? importante sensación arestora, silentes ouservando o disco
arraiolado ql,Je medra, sube e manca ó mirar pra H nos burato_s que inda lles están a naqer, ~brfndose. Un primeiro
movimentb témero, de proba. Todo aquél era un mundo
cheo. Estab~n uns ollándo~e ós outrns, comparándose,
medfmfose tomando coma patrón ós semellantes e foi, e
unha daquelas formas- emitiu un sonido. Todos ficaron
ç:¡uedos miran_do prá forma emisora que repetiu o sonido '
agora con máis forza. Decatáronse, entón, de que tiña a
súa mesma constestura, os mesmos muñós safntes e puxéronse todos en movimento por.que interpretaron aquel
s_onido «imos», palabra por vez primeira . Amencera , decíamos.

DARIO XOt:tAN CABANA
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HORIZONTAIS
1.-Coloquialmente, palabra que designa algo do
que non se sabe o nome. Manantiai. 2.-Pronome. Outro,
de fóra. Esistes. 3.-Fogar. 4.-Artigo. Vila que tén un
mosteiro de moita sona. Aire. 5.-Ao rovés, abeño. Rio
galego. 6.-Patria de Ulises. Da Ôisbarra do Ulla.
7.-Pan de millo maínzo. Lugar pra gardar a leña na cociña. 8. - lnterxección. Vila da montaña luguesa, onde
queren facer unha central hidroeléctrica. Símbolo do ouro. 9. -En ... , na casa de. 1O. -lnterxección pra chamar.
Contemplasen. Preposición. 11 . - Mono. Imaxinacións.

VERTICAIS
1.-Habitación monástica. Marchabamos cara aló.
2. -Conxunción. Ao rovés, ríxidos. Dous. 3. - Entrégao.
4.-Siglas comerciais. Quitan. Seis. 5. - Mirara. Ramallo
de uvas. 6.-Terra .con auga. Frutos da vide. 7. - Cn.i ei.
Rei de !taca. 8.-Vocal repetida. Ataño pra auga . La~o
apretado. 9.-¿0nde está? 10.-Nome de letra. Quixera,
estimara. Contracción. 11 . - Espallen, esparexan. Certos
arbustos montesíos.

SOLUCION AO CRUCIGRAMA ANTERIOR

,

1. - VES. UPG. 2. -POLAR. UNIAN. 3. - fWSALIA.
E~TARAN. 4 .-SONE. CAS}ELAO. ZOAR. 5. - EE. AS .
NAESES. CO. SE. 6.-GURROS. RUAS. PONDAL. 7. - U.
E. BOU. TU. COR. D. A: 8.-RONSEL. MODO. AONTAR.
9.- - AS. AR. MANIRA. AA. MA. 10.-SOAZ EPISTOLA.
EMES. 11.- SIONLLA. LARTSIX. 12. - A NOSA TERRA.
13. -SSA. At9.

.A OSTRA
As rías galegas teñen óptimas condicións pra a
crianza <..las ostras. e nembargantes, a irracional esplotac ión dos se us criacleiros levou a un esgotamento na
producción. Exemplos temos abondo.
A bahía de SAN SI MON (ría de Vigo). ainda sendo Cin cios xacementos ostrícolas máis importantes,
sgo tou a sCia producción no ano 1946, por causa das
colleitas masivas. No Bao, Cambados , aparece no
1047 un banco cle ostras de gran calidade; ao longo
dos oi to segu intes anos, a súa producción cifrábase
nun volume de má is de 2 .500 millóns de kg . por coll ei to. mais as mesmas razóns que había poucos anos
acabaran coa bah:a de S. Simón provocaron unha
l)[lixél na produc ti vidMe, quedando reducida á quinta
pmte clél que fora. Casos semellantes pasaron no resto
elas rías ga legas.
O 30 de abril cio ano 1970 apróbase por Decreto
1238170 o chamado «Pian de Explotación Marisquera
rio Galicia», cunha duración de dez anos. Entre outros
seus fins estaba a recuperac ión de todos estes criacl eiros naturais. Os resu ltado!:? á vista están.
lste rtigo tenta crear polémica sobor o futu.ro da.
os tra ga lega (Ostres edu lis L.) e os vieiros adecuados
¡m:i conqu rir o cultivo ideal.
Veleiqu í unha pequena idea da bioloxía da nosa
ostrn.
Como todo o mundo sabe, das dúas valvas que
tén, unha é abornbacla e a outra non. Nc esterior nótan se !iri as cle crece mento irreg ulares. E hermafrodita
sue siva, esta' ó, madurecen primeiro os gametos macho (esp rmotozoides) , e logo os femias (óvulos) . Así
rlllll CéJ s véln fecundar dous gametos procedentes
( J 111 mesmo pai (ou nal) . A maduración pódese regu..:
lnr, r:io luborMo rio. mediante o contrai da temperatura ,
quP é1 be manterse ao redor dos vinte degraus. O ovo
f nLunc lc1clo clô pa so a unha fase larva ri a planctónica e
110 t é1bo riu 3 se rm nns
larva ha se de fi xar a fondos
lirnpos, corncJ p clrn ou outras cousas duras.
Hni rn1os qt10 noutro países esco menzouse a ,
tt 11tn1
onqu 1itr s
o cultivo artificial deste molu co,
nfn líl clun x ito rentable industrialmente. A
t •c r1 oloxííl clcs te ultivo os t/, hoxe por hoxe, superaclti , é1lvo c rtíls mocliflcacións particulares de cada sítio coes que s acml n rnillores resultados parciais.
En líncos xernis, na cría artificial da ostra escomó11w por r co ll er un certo número de proxenitores
cio n re lio natural. No labora torio mantéñense en auga
olJor dos 18°C os días necesarios, até conquerir a
mmluración das gónadas, o desove e a fecundación.
Como consecuencia : sai unha larva de tipo «ve ligern.
A larvas son recollidas cun has peneiras e postas en
llt rios axeitados, clebéndose controlar a densidade de
1 rvas por reci pien te.
Cacla 48 horas vanse seleccionando as larvas pra
qu e some nte se desenrolen aquel~ de tamaño óptimo. Esta faise con peneiras de distinta luz de rede ,
clepend ndo do t empo da larva.

XAIME MEJUTO GARCIA
CELESTINO SIEIRA FERRIN

ENTRADA DE AUGA E LARVAS
LUZ

RETENCION
DAS LARVAS
DE TAMAÑO
OPTIMO

SALDA D

AUGA

A peneira «a» retén as larvas máis grandBs de todas. A «b» retén as que nós interesan, e de i ~a pasar a.s
máis pequenas, que se recollen na «C».
Despois dun cérto tempo, as larvas selecC.ionadas
hanse de fixar nuns colectores preparados pra o caso,
ben de tellas encaladas ou de polietileno .
.
Os colectores, en forma de canle, póñense invertidos nos fondos das cubetas: Como as larvas son lumífugas, fixaránse nas partes máis escuras e así facemos que se fixen nos colectores asegún a indicación
do dibuxo.
• Eiquí a larva sofre unha metamorfose que dará lu-gar a un individ.uo (ostra) moi pequeno, pero xa coas
caracte rísticas morfolóxicas do adulto, e que se chama semente.
Punto importante a ter en conta é a alimentación,
tanto a das larvas coma a dos adultos, que se fai abase de fitoplancton cultivado artificialrnente.
Asimesmo hai que levar un contrai bacteriano ri-·
guroso, de cara á maior esterilidade posible do noso
cultivo. Hai que usar. pois, antibióticos, anque sin botar de máis, non vaian resultar tósicos.
O hÍpoclorito, pra a limpeza das cubetas , tamén é
fundamental, e permítenos rebaixar a_cantidade tle
ant ibióticos.
Faltan aínda mil detalles máis, como os en.tendidos saberán, mais -coidamos que con esto quedà
amosada unha idea das líneas xerais do cultivo artificial.
Agora, véñ a fase de engorde. A semente. xa na- ·
tural ou conquerida artificialmente. pónse_nas bateas
por todos coñecidas. Aprégase cun cemento especial
a unha corda que pendura da batea , quedando grupos
de tres sementes ao mesmo nível. Por certo, da Bretaña importamos a semente das nosas bateas, ao precio aproximado dun peso por unidade. Supón esto unhas ducias de millóns anuais que os galegos deixamos
de gañar. Factor de perda pra as bateas--é que os envíos, algunhas vegadas, son · de baixa - calid~de e prodúcese unha alta mortandade na primeira semana de
.. _ engorde,
aínda algunhas delas veñen mortas da

e

Bretaña . ¿E non será, como de vez en cando escoitamos aos donos das bateas , que a semente de millor
caiidade vai aos países do Mercado Común? Mais esto non remata eiquí, pois pra máis escarnio hai que
pagar as partidas denantes de que as mandan.
Aparte de apregar a semente, o traballo nas bateas consiste na limpeza déstas, que é abondo traba·llosa, anqwe agora se esteña a mecántzala.
.
. Principalmente, nas cordas fíxanse ascidias (mexo nas) e algas. Tam én aparecen ourizos e es trelas de
mar, que son deprédadores de ostra , anque non causan moito proble_rña. De todos os xeitos, en condi ción s normais a mortandade é relativamente pequ ena, anqu e hai outros problemas, coma por exemplo o
que algunhas das ostras fiquen de pequeno tamaño.
Nembargantes, non pode poñerse en dúbida 8
rentabilidade das bateas, salvo que vaian a pique , ou
baixe o precio da ostra no mercado, cousa .que non vai
pasar mañá .
Pasada a temporada de engorde na ba tea, as ostras recóllense e hanse de levar a unha depuradora,
ben directamente ou por intermediarios.
- Curiosamente, o contrai nas depuradoras, fábri- -.
cas de conserva de ostra, etc., téno que levar - así o
esixe a lei - un veterinario. Dá se o caso de que un
soio veterinario · leva o contrai de varias depuradoras
ao· mesmo tempo. Coidamos que un contrai deste xeito non podEl ser moi efectivo, pois en tra no campo específicõ dos biólqgos. /
Un dos principales nemigos da fase de engorde
son as «marés roxas», provocadas case sempre polo
xénero Gonyaulax, qu e produce unha tosina.
Coiclamos que, máis ou menos, éste é o proceso
industrial de ostra, dende o seu nacemento até a súa
chegada ao mer~ado. Como vemos. é perfectamente
realizabfe, déldo que tamén é1 calidade das ostras cultivadas e das naturats en canto ao sabor é similar. e
aínda millar a -dss cultivadas, pois se a naturaf viviu na
lama co ll e o seu gusto.
Como r~mate, propoñemos:
1) Como si_stema ideal pra a ostra galega, o cultivo en bat~as e os colectores en profundidade. Este
faise na zona bretona. onde nalgt'.rns sítios teñen cala - deiros naturais nos que fan a crianza.
2) Obtención a nível industrial, e non somente
esperimental, da sementê no laboratorio, pra que non
teña que ser importada.
Anque - nomeamos os colectores coma cultivo
ideal. conleva varias dificuftades, coma a limpeza dos
fondos e dos · colectorés. Ademais, dado que ostra e
mexilón son competidores, con claro ·perxufcio pra a
primeira, os ·cultivos respeutivos han se facer en lugares distintos.
O «Pian Marisqueiro» tentou de levar adiante un
proiecto de repoboación da ostra nas rías adecuadas,
mais atopou, entre outras cousas, uns mariscadores
escozosos que rexeitab an todo o que viñera da Administración española, sentimento lóxico·, por outra ban-.
da, pois até -agora, os intereses da Administración non
so n os mesmos ca os dos mariscadores.
O feito de quà hoxe en Galic.ia a producción da
semente no laboratorio non sexa a nivel industrial. é
debido fundamentalmente á falla de medias económicós e de planificación común entre os organismos oficiais dos que dep~nde a pesca. Polo tanto sería lóxico
que tanto o «Pian Marisqueiro» coma Institutos Oceanográficos e Institutos de Investigación Pesqueira se
coodenaran, se é que pretenden traballar en certa ra cionalidade na percura dun mes1.10 fin.
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