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UN REGADIO INUTIL

proiêcto compren día a construcción
dun grande embalse en Vilasouto,
. a ~ ~áis de 15 km. de Monfórte,
no Axuntamento do lncio, con capacidade
. pra -20,3 Hm 3 de ·auga, aproveitando o
caudal do ríó Mao. Qalí partía
un canâl de regadfo prás zonas altas
de Bóved.a xunto co ~ canle controlada
do río Mao pra ser embalsado
. outravolta na súa unión co río Cabe,
do que é afluente, pra dende alí repartir
as augas entre duas canles de regadíos;
unha que cubriría o marxen dereito do
Cabe e outra o marxen . esquerdo, deixando
que U[lha parte das mesmas seguise o
curso habitual do río Cabe que, deste xeito,
pe.rdería unha grande parte do seu
caudal e da súa primitiva vigorosidade.

As Gondicións de prôductividade' dõ
Vai de Le~os, unha das -zonas con m?liore~
_ posLbili.dades agrícolas da provincia -:de ·. - ·
Lugo, poderíanse mellorar enôrmemente cú-n
pian de regadíos axei.tado. f;sta foi srn - ~ '
dúbida a xust ificacióñ pra levar a cabo
o Pl~n de- Regadfos do Vaf de Lemos,
rematado e posto en funciônarr:iento
ao remate ~a década ·pasada.
Un pian que por sí soio non
sirve de nada se non vai . acompañado
por unha mínima reforma agrària que
permita o desenrolo agrfcola. da zona
beneficiando a todos os traballadores
do campo, e non coma hastra de agorà, en
contadísimas ocasións, somente ás terras
colindantes ás canles de ~egadío.

-

DIA MUNDIAL
DO MEDIO AMBIENTE~
O prósimo dia 5, celébrase en
todo o mundo o chamado Dfa

Mundial do Medio. Ambiente,
baixo do lema «respeto á vida pra
que a vida siga». Cando se celebra

esta xornada polo mantimento do
equilibrio ecolóxico, son moitos
os peligros deirvados dunha industrialización irracional que corre
a nosa nación.

Coruña:
Razóns
dos presos

C.Orfi: O peche,
argumento da patronal

Dende o patio de menores,
empezaron a subir ao tellado
do pabell6n que os separa dos
maiores e, dende alf, a berrar/les unfdevos a nós. Despois, e
xuntos, fóronse facer fortes ...

póx. 10

Vidro e Cerámica:

Por un convenio
nacional
Por primeira vez, un ramo
da producción, no que se significa unha patronal reacia aos
convenios, elabora un anteproiecto nacional no que se incl úe como paga estra a do
Día da Patria Galega.

páx. 5

Os traballadores de Corfi están
facendo guardia pra que os em presarios, logo de pechar a fábrica
frente a unha folga en solidaridade con 9 despedidos, non poidan

sacar esistencias do almacén. O
caso, polo máis, presenta enormes similitudes con ASCON
Páx. 3

en poleiro .Ueo ·
ERAMOS POUCOS
E VEU
MR. MARSHALL

dustrlalizarnos», pro •tat farug u 11 as do «milagre H·
paftol» que botaron de cara
acó, padecian de raqultlsmo
No Faro de Vigo do vernes, conx•nito, con1tltuindo un
26 de maio, pódese ler un co- modelo de indu1triallzacl6n
mentario sobor do Polígono in- dependente • colonial. O nó·
dustrial de San Clprlán de Vll"las mero de postos cle traballo
en Ourense, titulado trLLEGO creado1 foi rfdlculo pr61 poti·
MAR. MARSHALL» e flrmado bilidade1 e necesldad.. -que
por Argos: trHsce bastsnte tlem- t•n a nosa nacl6n, e ainda pra
po escrlblsmos en este mismo máis, no caso concreto do Polf·
periódico un comentsrlo aceres gono aourensán, varias em·
presas pecharon e outras SO·
de las muchas promesas que
sobre la explotaclón del Pollgo- frlron crisls, namentra1 os no·
no lndustrlal de San Clprlán de 101 traballador.. colleron o
camlfto da emlgracl6n en perViñas se hsblan hecho por jeques árabes, moras, be/gss y cura d'e es6ticas aventuras como poden ser a de fregar louotros magnates del <rBusslnessza en Sulza ou Alemanla, que
show». Hoy, tras ese conslderaalnda hai 1inver9onza1 que
ble perfodo de tlempo transcurrido, podemos afirmar que ha falan do e1prito «aventurei/legado ese <rmlster Marshall» ro» e emigrante natural dos
galegos.
que tanto se pregonaba. Y un
En fin, unha industriallza((marshall» que nada tlene que
clón digna de xenerosidade
ver con los amerlcsnos, slnó que
do goberno colonial.
/lega de Frsncla, por msno de
Seica aos «leques», «moMfster Taylor, su director genero•» e aigún mon1leur •qu• ou·
ral, la gestlón de monsleur Plstro se lles dá por invertlr alsano y la incuestlonable labor
gún1 cartlftos no noso pais
en pro del desarrollo y expancecóis pra chucharlle ·o sangue
sión del Pollgono, por psrte del
aos · no101 · trabatladore1 e
binomio Caja de Ahórros-0/puaproveital91 coma man ~e
tación, que confluyen en un só/o
obra barata¡ poucos cartos dê
hombre: Ferrer Gsrrldo... En un
todas maneiras, non ·Mfta que
principio acoge una pob/ación
se cree unha migalla de ·riqueactiva obrera dB 430 personas,
za en Gallcia. Velahf, porque
pero antes de fin a/es de año setanto barullo multinacional
rtin 600 v asi sucesivamente ... »
pra crear uns cantos postos de
traballo. Os que 1( poden sacar algo en limpo destes ·«bu1slne11» si andan agudos, son
os 1icario1 do capltallsmo colonlal, e senón, que miren como
o Sr. Ferrer Garrido non perde
o tempo. QH"9ou Mr. Marshall, pro non tardará en irse
cos beneficlo1 chuchados na
nosa terra se nós nono Imped imos.
Cando a f~n• da d'cada dos
60, da man dos tecnócratas
opu1deJ1ta1 aconteceu o despegue do capltall1mo, eso
que algunhas almas devotas
calificaron de «milagre e1pai\ol », ubic6ronse elquJ, no
noso paJ1, un fato de establecemento1 industriais chamados pretenciosamente «Polos
de desarrollo», «P0Ugono1 lndustriales», etc ... Somellaba
que nos lban desenrolar e «ln-

-~
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XA FEDEN
En crEI Correo Gal/ego», atopamos un artfculo de Couselo;
firma xa esgrevia como ardido
defensor da Autopista do Atlántico, das celulosas e demáis calamidades que abafan ao noso
pobo, onde nos di: <rLa fábrica
de cloro y sosa de Lourlzán está
dentro de la Ley. Por ese lado,
nadie podrá hincarle el diente.
La demagogia, afortunadamen-

nat.. (Vex6M o parecido con
mangante1) propletarioa d ...
ta1 indu1trlá1 conl4trvan fñtegroa os MUI beneflcl01. Hal
que ver a malla que • dan
algóns prà xu1tiflcár o inxú1tl·
ficable, 6 de eaperar que em·
presas coma Autopl1ta del At·
.16ntlco, Elno1a, celulô1cí1,
etc ... organicen algón acto de
homenaxe, conced6nolle unha medalla ao m•rlto colonial,
nome6ndoo1 charlatónt de
honor ou al90 P.olo ettUo, que
ben merecido llo téften.
APARV~DOS

POLO PAN
CENTEO

te, no puede cortar la producclón, por ejemplo, de cloro, bsse
de la lndustria qulmlcl!i y desinNo xornal <rEf .Progreso»,de fectante de las aguas de· consu- Lugo, doa dia 20 de malo, e na
mo. En ousnto a la fábrica dé
oolumna- tiabitua·1 de Bocéto, topasta, resu/ts que lá' legislación
es · lncoherente, que exlge más:.. pamos· coa espllcaclón dos males~ qué asolâr1 a· Galicia: <rA:lfre.:.
de lo que debe, que si técnlcádo
Rodrfguez- Amigo -me hace
mente se ,pudfese cumpllr, dada..
unas reflexione'"s sobre"· la' a7inuestra situación ' económica reméntación' y la · conductá: sucesiva, /gusJ ·podla constituir un
persticionés;- hechiéeffas, mi/a:.
dellto social. ·Cuahdó' no se·tleire
psra psn, no es' normal gastar gros ~y 'cuanfo vinà' cafaêterlzando 8 nuestrÓ f1]tinOO rur;¡~ a :·,tfB~
en lujos. De otrs ·parte; la ·natúv~s- de' fos ~siglos ~;,{que· naâié
ralezã tiene una· cspacidad· de'
se -opusiese.
autodepursción, que es- ni
- Un pueblo drogadÓ es coeconómlcamente ni socialmente·
mo
un -indÍvidÚo drogaâo - me"
aconsejable . -en una ·situación
dice- Y" se actúà como tal.
recesiva - no "aprovecharla: eh
Lo que yo no acaba de -ver
beneficio de /s · comunidad». "(f:..
era la - droga. - ¿Quién: y cómo,
pues se le pedia depuradora,
era drogado ercampesino gallé:
ahora que IB hace, se le acusa
de que realiza una obre ilegal. Y go? Rodrfguez Amigo lo explica: _
esta acusación lncorisci'ente se 4
hace con tozudez y ma/a- fe. V
demagogia. Como si la demagogla pudiese reducir la contaminación. Y fJSa contaminación si
,
1
que es peligrosa, porque no se
,
ve».
-~/J

v·-

(

Razón leva o Sr. · Couselo
cando àflrmá que a ~contami
nacl6n é cousa que debe aturar a natureza. ¿A quen se lle
ocurre pensar. que a .empresa
tef\a de de1embol1àr cartos
pra preservar o medio ambiente e 01 recuríos naturais?.
¡Demagogosl ¿Con qu6. lle hablan pagar despois aos propa- ··
gandistqs das celulosas? SI se
contamina a ria e •• destragan os recursos, é cou·aa que
ten que aturar o póbo galego,
que temos moita capacidade
de depuradora ou · 1efta que
1omo1 mol sofridos e os mag-

.

-El pan de centena. En la
siega tba todo }unto:' cornezuelo,
amapo/a,o/garamón... Por los
Aricares hay abundancia de estas flores que -crecen entre las
espigas. Hoy las máquinas de.
segar seleccionan mejor, aP,arte
de que ya no se hace pan de
centenb. Pero antes las drogas
coincidian con el 'pan, ' y ya se

sâbe lo que es la mente de un
drogado.
Según Alfredo esto se scabó.
Porque las máquinas de hov slegsn mejor y pÕrque los csmpesinos de hoy comen mejor».
<rPor esa yo digo que el pán de
centena fue el grsn cscique de
Gallcia, prepsrsndo a/ csmpesino para aceptàr todss las ·Influencias».

Bot6ba1e en falla, no noso
paf1, un' an6ll1i1 tan cientifico
e rigurÓto como o que nos
ofrece o Sr. Rodrfguez Amigo
a traverso da pluma Inspirada
de Bocélo, por c~nto reveia as
cau1~11 óltlma1 da opresi6n de
Gallcla e concretamente do
mundo lábrego. Andabamos
todos a ~oltas coa problemótica dê Gallcia, perc_urando· clarexar as raz6ns do asoballamento da nosa nac16n e da ··plotac16n da~ clase• pop_ularei
e descubrlndó oi beneflclar.10.
e, · polo . meimo, reiponiàblei
deita ti(uaêl6n,-, cando CGM N•
lõucêln~o, acertamos a ler
·tei11· dôs aeftÕrel mentâdO.
que · vefte.n radiar a1 tebm~
que · noí lm~fan vei a evldenél~. ¿Quén falou clê lmpe;
ricí'íi•mo, d• coUnia.Usm~~ de
enilgràê:l6·n, de roubo dcil n~1ai' materlciÍ primas, de tra~
bucos · abusivo~_ pra oi labregos galegos, de deltragamento 'do no.O agrci·e da pesca, de
sup•r..plotaél6n da nosà ela•• obreira?· ¿Quén acusou ao
Estado colonlal, ao caciquismo; ao capitalismo rapaz? Todo eso son lerias de fanóticos,
a culpa de todo tena o pan
centeo que nos tivo a 'todos
parvos délca agora que xa, a ·
Deus gracia1, ~ xenerallzóu o_
consumo do pantrrgo. E os no-101 labregos, que comian for ..
nadas de 1elí a sete pans á
semana, en compa.fta da sua
faínilia .... brib6nsl Se 01 gale,;
gos estamos colonizados é p0rque queremos, que estabamos t~do1 drogados, que xa o
dixo ben çlaro o Sr. Rodrlguez
Amigo, don Alfredo. .En fin, 6 vista das refle-'
116n1 que fán o Sr. Amigo e o
Sr. Bocelo, non se descarta a
posibilidade de que estivesen
no transcurso da sua conversa
baixo dos efectos d~lgún alu:.
clnóxeno.
·

ª'

SUSCRIBASE,
COLABORE . COA
PRENSA GALEGA
.

Desexo suscribirme ao periódico galego semana
1

A NOSA TERRA por un ano 0 por seis meses o'1i1'::;~··
Envio o importe (cheque
transferenciaD )

O

xiro posta/O

"

AllOSADllltA
APARTADO 1031
-SANTIAGO

As tarifas dos •nvlo1 pot jlJ10 serón: Oaltcla • o latado ltpaftol 1.200 Pts., Europa 1.600 Pts., Ar .centlna 2.300 Pts., USA, Canad6, Afrlca e Suram6rlca 2.050 Pts.
Por H ll meHI as tarifas Hr6n a mftade das anual1 m61s 50 Pts.
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Asegún comentaban algúns tr~ballad~res
parece ser que o novo sistema que
utilizará den~e ><a o capitalismo colonial pra
facer negociacións ao seu xeito ou non as
facer, será o que se estrenou en ASCON e
que se repite en CORFI: a partir dunha
folga de solidaridade con despedidos, a
empre-sa pecha a fábrica. No caso de
CORFI, non hai por qué falar de crisis
· empresarial.
En todo caso, referirse a únha
nula xestión e planificación da ·,producción

do mercado. Referirse a un montaxe único
e esclusivamente en virtude da
esplotación. O que un altfsimo procentaxe
dos traballador~s da fábri,c~ de cordas,
sacos e redes señan mulleres, é un dato a
ter en conta á hora de analizar o porqué da
factorfa: a man de obra era- barata
-entraba na cabeza dos razonamentos
que privadamente daba o empresario- e
é;3S mulleres cobraban no 1976, coa
empresa xa a pleno rendemento; de 3.500
a 4.000 pesetas. Hoxe, a empr_
esa coida
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CORPI: O PECHE,

·ARGUMENTO DA PAlRONAL

ãlla-

ibles

que as cousas xa non lle van tan ben. Non
lle van mal, pero a equiparación de salarios
por categorfas e a imposibilidade de paga r
por riba de todos os dereitos dos
traballadores - conquerida ao traveso da
loita sindical- fai que se rebaixe a
rentabilidade da esplotación. Os
traballadores -na súa maiorfa afiliados á
ING- queren que CORFI non seña unha
nova desfeita pra o ~ovemento obreiro
galego, e están dispostos a seguir loitando
por elo.

PORRIÑO:

~n d•
• do
e1mos
n6tl,-claCI

ANOSADIUlA/~

Cãtrocentos setenta e· tres traba- ·
cen personas, que somente poilladores de CORFI , o oitenta ·e
deron estar un df a: uns cincuenta
c¡nco por cento deles muÍleres,
números da Guardia Civil, ben arievan dehdê hâi un més o mesmo
mados, encarregáronse de limpar
ca miño que moitos compar"ieirc>'s·"
a empresa de obreiros. O mesmo
dqutras fábricas, alonxados dos''
día, 14, os traballadores realizan
seus postos do traballo porq11e,
no. Porriño unha 'manifestáción
Goma sempre, deles Sómeilte ~ O
cbn mitin,' e dende ese dfa fanse
traballo, non o posto. De non chê~
turnbs de guardia frente das portas
gár a un acordo, a situación de
da empresa e frente a dous númeCORFI pode estalàr, posto que o
ros da Guardia Civil , que fan o
malestar dos traballadores empemesmo pero dende o seu interior.
za tet xa moitas das cõndicións
Foi o dfa 1 5 cando o xenro de
que peiden incendiálo. E a int_rânOliveira Viola , Edgard Ferreira , ens'fxencia patrorial non pe ~rniti u
trou na fábrica ben escoltado, e
hàstra de agora ningún tipo de
cando-· se quixo falar con él, resGlistención, senón que contribú'.e a
postou que «E°n España el
qu e á tensión se agudice.
propietario puede hacer lo que la,
. A empresa CGRFI S.A. adícase
dé la gana, y si se sentaba a negoá .fabricación de fibras sintéticas,
ciar era sin la presencia de los
redes; sacos, cordelerfa ... polo que
despedidos». Ese mesmo dia o coestá incluida no sector testil. lnsmité de empresa - 9 membros
ta[ada en Porriño hai uns catro ~
son de ING e 4 de CC.0 .. - solici a_nos, cecais polas magníficas 'C[_
tou a Intervención da Delegación
perspectivas que lles presentaba
de Traballo, e o 18, 21 e 25, hou o merc.ado naquela época e aba- MANIFEST ACION: DEFENDER O POSTO DE TRABALLO, LOITAR CONTRA A ESPLOT AÓON
bo manifestacións en Porriño e
ratura de man de obra, o seu capiTui, coa solidaridade dos traballa ~
mité de empresé), notificouselle
tal, maioritariamente portugués,
dores doutras empresas.
que había nove despedidos, tres
acolleuse aos beneficies da Gran
Na evolución do conflicto difedo Comité, e seis do resto do perArea Industrial da zona .
réncianse nidiamente as duas líÓ .PRECIO
sonal. O xenro de Oliveira Viola,
neas sindicales que representan a
a9cionista maioritario, foi quen se
DA ESPLOT ACION:
ING e CC.00. Esta última central
encarregóu de firmar os despiDAZASEIS Mil AO MES
mantén, asegún un traballador da
dos. Si ben é certo que il non
O orixe do actual conflicto siING, «Unha postura boiéoteadota
conocfa aos que despedfa, tamén
túase cornolóxicamente no derrapor
medio da súa pasividade.
é certo que os traballadores afnda
deiro .5 de maio, no que se realiCando se plantexou o paro, por
non saben quen é il, e qué papel
zou un paro dunha hora pola neexemplo, os delegados de CC.00.
desempeña realmente na empregàtiva da empresa a negociar o
negábanse a parar».
sa.
éonvenio, baseándose en suposFERNANDO FRANCO
O dfa 12, despois de recibir as
tos legais que o comit~ de emprenotificación verbais de despido, ffxose unha asamblea xeral ·na que
se acordou un paro total en apoio
CADRO NEGRO
ÇADRO BRANCO.
dos represaliapos. A resposta da
sa considera inváliçtôs. Entre as
Xa que o paro dunha hora do
O pasado domingo, o Sr.
Os mariftelros de Bueu er·. reivindicacións dos traballadores, dfa 5 non moveu á empresa un empresa non se fixo esperar, e ao
gueron de nÕvo unha pqncarta que nin siquera poideron ser ne- chisco das suas medievais postu:- dfa seguinte os traballadores ato- Ma116, propletario da f6brica
en protesta polas obras do club gociadas, estaban trinta dfas de ras, catro ou cinco .df as máis tarde páronse ao entrar nela con carte- fóbrica de conservas de Bueu,
nóutico e que momentos antes vacacións, pagas estras comple- decidiuse bloqueàr a· -sardà.. de les nas portas· interiores da fábri- retirou a pancarta de protesta,
fora tUmbada por un dos tas, dimisión do sefe de sección ínercancfas como medida de pre- ca, cun testo sen_ esplicacións: contra da instalación do club
náutico sobor da praia, coloca1
Ma116, propietarios, da fábrlca Ramos Pinto, e dez mil pesetas de sión -e lexítima defensa- para «Cierre de fábrica».
· da momentos antes polos made conservas. ·
aumento lineal. Énténdese mellor sentar ao empresario na mesa. VIXIAR DENDE
rifteiros.
o aumento que se pida si se tén ·Pero esto non somente non serviu DENTRO E DENDE FORA
en conta que a medià mensual de •de nada, senón que o df~ 1 os
Nunha asamblea inmediata, e
salario por persoa en CORFI da traballadores comenzaron a reci- pra impedir calquer posibilidade
unhas dazaseis mil pesetas, canti- bir os primerios xostrazos represi- de que levaran as mercancfas, dedade hoxé anacrónica.
vos da empresa: chamado o co- cidi use que quedaran alf unhas

z
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RODA DE PRENSA DA UTEG-ING

Trinta delegados sindicais da Unión de
Traballadores da Banca en Galicia (UTBG-ING),
representantes doutras tantas sucursais
bancarias de Galicia, estiveron pechados
o dfa 29 nos locais da AISS da Coruña durante máis
de dez horas, en protesta pola non
comparecencia dos directores dos bancos que
actúan en Galicia a unha reunión fixada
pra ese mesmo df a, á que somente asistiron os
directores de duas entidades bancarias.
Os traballadores pechados representaban aos seguintes bancos e sucursais: «Vlzcaya» de Lu{l", «Pastorn de Sarrla, «Pastor» da
Coruf'la. «Atlántico» de Vigo, «Gaticla» de Vigo», «Slmeóm> de Pont v dra. (<Pastor» de Lugo, «Pastor»
S rrla, «P stor» de Marfn,
«C lxa d Aforro d Santiago»,
«Slm Ón>>
Senti o. «Banco fn du trl 1d 1Sun> d S ntle o, «BllO» d P nt v re, «Noro ste»
d Pont d um , «811 ao» de Lugo, «Bllbao» de Lalln. Hal que sinalar a adesión ao peche, a tltulo
indlvldual, de dous delegados de
CC.00.
Asegún informaron nunha roda
de prensa celebrada pouco antes
de rematar o peche, as conversas
previstas cos directores de bancos tiñan por obxeto sentar as ba-

ses pra encetar as negociacións
do sector a nível galego en torno
ás seguintes reivindicacións: libranza da terceira parte da plantilla na xornada dos sábados e remate da xornada laboral ás duas
da tarde, tal e como se ven facendo noutras partes do Estado asegún as empresas, e a posibilidade
de facer «pontes» nas xornadas
ntre festas pré terceira parte do
p rsonal.
Manlfestouse na roda de prensa, que a UTBG é a primeira for.ta
sindical na banca e a única de
ámbito galego. Coa sua loita, pretende equiparar a situación laboral dos traballadores da banca galega cos doutras zonas do Estado
que, ainda baixo das mesmas empresas, dispoñen dunhas condicións de traballo ao nível das rei-

vindicadas pola UTBG. Pra con- larial, o autoritarismo das emprequerir a negociación, contan coas sas, a abriga de -facer horas esfirmas de apoio de dous mil traba- tras que non son· abonadas, desemlladores e dos comités de empre-· peñar funcións superiores á catesa, promovendo unha forte cam- goría laboral, especialmente nas
paria pra tal fin que consistirá na sucursais das vilas, onde un mes-· ·
realización de asambleas paros e mo tén de facer de todo, as difipeches en toda Galicia. Denun-· cultades pra ascender de categociouse, asimesmo, a actitude dos ría, por fundamentarse nos critedirectores de bancos que, baixo rios da dirección, así coma unh~
dunha máscara democrática, nos serie de deficencias nos centros
boletins internos dirixidos ao per- de traballo.
sonal con posturas abertas e diaO contacto · coa realidade
logantes, siguen a basearse na areconómica
e social do pais e a !abitrariedade e o autoritarismo.
A pesar de ser un sector con. boura de estracción do aforro gaescasa tradición de loita no noso lego pra o desenrolo doutras napaís, e en posicións aparentemen- cións do Estado, conduciron a unte privilexiadas sobor do resto da ha maior c,oncienciación dos traballadores, que esplica a forte imelas~ traballadora, a to a de conciencia é cada vez maior diante plantación da ING no sector, no
dos problemas que se lles presen- que conta con setenta e seis qeletan. coma son: a depreciación sa- gados.

O POG Vai decantándose
Vén de ser legalizado o P.O.G.
despois de presentar por segunda
vez os estatutos no Ministerio do
1nterior, xa que nun primeiro Intre
non lle foron admitidos, pesle á
declaración espresa de acatar o
ordenamento constitucional español firmada polos seus dkixéntes Francisco Lores, Andrés Salgueiros e Xosé Casal.
A Constltución espaflola, cuio
proiecto se está a discutir actualmente no Parlamento, polos artfculos aprobados, e xuzgando pola marcha dos debates e o. carácter das forzas parlamentarias que
interveñen nas deliberacións, podemos deflnlla xa como negadora
da soberanfa das diferentes nacións integradas no Estado español, e polo mesmo, destinada a
perpetuar a colonización de Galicia, escamoteando o dereito de
Autodeterminación que como naçión nos ¡.;>ertence.
A constitución, criatura do
((Consenso» acadadÓ polás forzas
poffticas españolas, nega na práctica mesmo unha saída federal,

consagrando e reforzando o estado unitario. Velahí en qué consiste o ordenament0 constitucioné!I
español.
Nas declaracións féitas con
motivo da sua legafi~ación, os representantes do P.0.G. insisten
no ápoio á autonomía, que está
destacándose como peza mestra
na polftica do Goberno de cara a
consolidar e lexitimar a configuración unitaria do Estado, afirmando
que ((0 proceso autonómico aparece como necesarío e favorable
prá causa dos traballadores e do
pobo galego». ·'
D-ecláranse asimesmo contraries ao <rmarxismo-leninis'mo de
paftido único e de via insurreciorial e {J socialderrioéfacia», e rexeitan o que denominan ·cmacionallsmo radical». A pouca ·concreción
que se desprende destas declaraci6ns póde clarexarsê qu_izabes si
b'ota'mos unha ollada á práctica
polftica· deste -~ãrtido, que vén esforzándose en homoiogarse e
aliarse coas -forzas i:>offticas de
obediencia españolá.

Reproducimo1, outravolta, o cadro de resultados correspondente 6 COMARCA 2 de Pontevedra, por ter saldo no número
anterior con diferentes incorreccións.
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Vidro e cerámica

.O primeiro -coi1vànionacional
tes

o

-s

O primeiro convento de sector -a nivel hacional
galego, empezará a negociarse o dfa 29 do
vindeiro mes de xunio, nun dos ramos da
producción tradicionalmente máis reacios a
aceptàr éalisque'ira -reivindicación por
parte dos traballadõres, como "é o de Vidro,
Cerámica, Tellas e Ladrillos. Neste senso a
lntersin_çiical Nacional G~lega, 1NG, como
c~ntral s~ndical maioritaria, con máis d~
70 delegados conseguidos nas derradeiras
eleccións sindicais, elaborou un
anteproiecto de convenio, e nunha asamblea recén
que tivo lugar nos locais da AISS en
Santiago, elexíronse os membrC?s pra
o comité de~iberador do mesmo.
No Comité deliberador do conve nio de vrdro e Cerámica pra Galici a, tenen representación as empresas -«Hubiera>> e «Celousa» de
Porriño, Severino Gómez de Tui,
« Cerámicas Campo» de
Villalonga-Pontevédra, «Pontesa>i
de Arcade, «Cerámicas Mas» das
Gándaras, «Vidrios de La Florida»
de Vigo, «Rubiera» de MuimentaLugo , «Cepumasa» de Portomarfn,
,«El Progreso»· de Buño~A Coruña ,
e «Cristalería Gallega» de Ourense. Por Óutra banda, as portas están abertas pra que se veñfill integrar neste comité tres delegados
máis pola zona de Vigo -que é a
segunda de todo ~ o Estado español tendo en conta o número de
traballadores, cunha cifra aprosimada de 6.000 - especialmente
pra os da empresa Alvarez, CDNOSA de Catoira, e outras que
queiran acollerse ao presente
convenio.
A partir de agora, e deica o intre -das negociacións o resto do
convenio será ~spallado e discutido entre os traballadores do sector e os dele-g ados da · ING convidarán, asimesmo, aos independentes e aos delegados doutras
centrales pra que apoien esta negociación a nivel nacional galego.
Según declaracións do comité deliberador, o aspecto nacional deste convenio pode vir abrir unha

nova etapa no sindicalismo galego.

TRABALLADORES DUNHA
NACION
A negociación pendente podemos calificala dende xa como durísima porque, e s~gún as opinións que A NOSA TERRA reco-:-.
lleu entré difere-Rtes membros do
8omité ao-remate da asamblea de
delegados, tanto 'vidr<?
Cerámica coma sobre todo Tellas e Ladrilios, son un sector especialmente
reacio a entrar en negociacións, e
a proba está nos sucesivos laudos
diGtados nestes derradeiros anos
por mor de non se_ter conseguido
levar adiante_ningúr:i conve'nio, remitíndose sempre a patronal ás
Normas de-_Obrigpdo Cumprimento que emanaban do Ministerio de
Traballo español.
Na fin.alidade deste convenio
está o enfrentarse á sobreesplotación da patron~I, que se apoia no
feito de que os traballadores do
se-ctor son fundamentalmente
simbióticos pra pagar salarios que
estes califican como de fame, asi
como recoller por primeira vez
nun convenio a realidade galega
pra que os traballadores da cerámica se sintan tamén unidos na
nación galega.
De cara á resposta que podan

e

vir a dar as centrales españolas;
os delegados da ING entenden
que concretamente unha de certa
afiliación -¡:>Õr exemplo en CDNOSA, a USÓ, aceptará o ante- .
proiecto por canto na práctica
acostuma, por: forza, a seguir as
alternativas da central nacional
galega.

PAGA NO .«Dl_A DA PATRIA»

O anteproieêto do Convenio· d6
Vidro, Cerámica, Tellas e Ladrilos
de Galicia, amáis de r~coller pormenorjzadamente todo o que se
refiré a condicións de traballo, dereitos e salarios, fai especial menci_ón nos seus artigos a cuestións
como a garantía do posto de traballo no senso de que as empresas se comprometan a non despedir a ningún t~aballac!or por motivos de folga, paros ou demáis
accións solidarias ou por inasistenda debida a detención ou condena, eliminación das horas estra,
reserva do posto de traballo durante o servicio militar, IRTP a
Gargo da empresa e aspectos como a supresión da categorf a de
pinche, pasam:!o todos os mozos
traballadores prá 'de apr~ndiz.
• Esp~cial interés terao o capítulo adicado a pagas estraordinarias
pro incluir, ademáis da de beneficias en marzal, e as de setembro· e
nadal, -unha paga estraordinaria o
25 de xulio con referencia espresa
ao Día _da Patria Galega,' que vlrfa
sustituir á vella paga estra do 18
do mesmo mes.
Finalmente, no anteproiecto do
que será o primeiro convenio nacional galego nun sector da producción no noso país, est~_blécese
unhà táboa salaºrial que reivindica
cqmo salario mínimo dende
1 .000 pesetas diarias pra o nivel
de peón e limpeza a 1.140 pra o
nivel -de xefes de sección, delineantes ou oficial administrativo,
salario que non inclúe antiguedade, primas e todos aqueles emolumentos que xa tivera o traballador hastra m.omento ou poidera .
ter no futuro ..

o

A manio~ra de cara a apoderarse de Castelao non 6
un feito novo_no panorama galego, inda que sefta agora
cando Imos asl1tlr á volta dos seus ·restos. A manlobra
empezou no ano 75, coincidindo cos 25 anos da sua morte, • -tentaba pop_ularlzar unha vlsl6n de Castelao como
figura mftlca, ao marxen de ldeoloxfas • partldlsmo1, un
·Ca1t•lao que «1ervl1e» a todos. Pra esto, por unha banda
o «Ateneo de Orense» editando un librifto, • pola outra
un bu1to don!ldo polo Patronato Galego de Montevldeo,
serviron. pra argallar un homenaxe oficial en Rianxo, onde naceu Da~lel • onde vive hoxe unha de luas Irmás, do
que non estiveron au1ente1 01 partidos Hpaftolea que tamjn coincidian coa imaxen de1naclonalizada do polftlco
patriota.
Ao-mesmo tempo, o Movemento Nacional-Popular
Galego leva adlante unha campafta de clarificación do
pensamento de ·Castelao, combatendo as po1icl6n1 oficiais e e1paftola1, e artella unha 1erl• de táboas redondas
-proibldàt polos Gobernadore1 Clvlle1 agás da primeira
celebrada en· Ourense- nas que se defende que Castelao ·non ' de todos, senón do nacionalismo, e do naclonalitmo de conti~o popular e antlimperiali1ta.
MANIPULACl.O Ñ
DE CASTELAO
Hoxe, o anuncio da volta dos restos de Castelao baixo
da tutorfa da Xunta, resposta xa a unha maniobra de méis lon go alcance que tenta lexitimar moralmente a política preau tgnómica, como si xa se tivesen cumprido os desexos de Castelao: a esistencia dunha Galicia Ceibe. Non se trata tanto,
pqis, de traguer os restos como o feito de que os traigan determinadas institucións pra avalar a sua polftica, que non
coincide -nin n<;> esprito nin na letra - cos presupostos nacionalis~as . po!os que Castelao loitou e se esforzou en clarificar, criticando du,ramente, tamén dende o esilio, toda caste
de oportu,ni~mos e traicións, todG tipo de entreguismo a al ternativas non galegas.
Neste senso, todos os que defenden a alternativa au tonómica son antin~cionalistas convencidos e militantes, caciques e fascistas aos que Castelao condenou por escrito e
nos seus dibuxos, bilingOlstas aos que Castelao atacou duramente no «Sempre en Galiza», españolistas que defenden o
E,stado unitario! persoas tod~s elas que non creen - na tea- ría ou _na práctica- que Galicia seña unha nación.
~ maniob_
ra, dende o noso punto de vista, non está en
·traguer a Castelao en calquera situación política que fose , o
problema é con qué· intención o tran e por parte de quen, e xa
que logo, unha actitude coerente a tomar non é opoñerse á
sua vinda, senón denunciar e combater a sua manipulación.

A CLASE OBREIRA
E CASTELAO
O pensamento de Castelao introduciuse xa, mesmo a
niveles simbólicos, entre a clase obreira, despois de se. ter
evidenciado no eido organizativo, e esta introducción non é
obra nin de espãñolistas, fascistas ou bilingOistas, senón do
MN).PG, que preocupou de erguer unha organización sindical
patriótica, de propiciar a autoorganización dos traballadores
galegos e de demarcar o campo político nacionalista defronte ao españolista, cumprfndose un dos desexos de Castelao
de atraguer ao problema nacional á clase obreira, clase fundamental, segundo o mesmo Castelao, porque o problema
nacional é un problema de antiimperialismo.
E así como os traballadores da Madeira de Vigo e os de
Vidro e Cerámica de toda Gallcia queren incluir nunha das
suas pagas estras unha data histórica pra o noso pobo: o 25
de xulio, Día da Patria Galega, feito que remarca a tesis de
que nunffa colonia os obreiros sf- teñen Patria e de que a Patria galega é una Patria eminentemente popular.
A crisis do sistema -imperialista mundial é especialmen. te grave a nível social nunha colonia. Si hal poucos postos de
traballo, pouca e desartellada industrla, as actuacións de certas empresas teñen consecuencias máis calamitosas qÚe nos
países normais, que nos países soberanos. A crisis da construcción naval. por exemplo, tén costes desproporcionados,
as regulacións de plantillas, os lock-out, tcx:!a unha ampla gama de medidas que a patronal pón en marcha implican que
inda unha parte máis grande da poboación teña que proletarizarse no esterior, teña que emigrar, e, polo tanto, os castes
que nós pagamos diante das crisis do capitalismo son superiores aos de calquera outra parte do Estado español.
Nesta situación, coidamos que a actitude a manter está
lonxe do diállgo, xa que no fondo, o problema - é o de defender o dereito ao posto de traballo na nosa terra e unha industrialización artellada co resto da nosa economfa e axeitada ás
necesidades aguilloantes do noso pobo. A non resolución e
estensión dos conflictos en empresas como Ascón son proba
de como repercuten na nosa nación as crisis do capitalismo.

NACIONAL
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Barallobre:

Atentado contra o mar e os n1ariñeiros
Dende hai máis de tres anos, instalouse
un desguazador de barcos na rampla de
desembarco de Barallobre, en Fene. E o que nun
principio parecfa un labor inofensivo,
foise convertindo nunha actividade peligrosa
pra os mariñeiros do lugar.
Algúns anos atrás, eslstfa únicamente un muelle, no que se
vendfa o marisco recollido e onde
atracaban as barcas namentras
non chegaba o Marcelino - propietario da rampla- coa sua lancha de pasaxe que viña de hora en
hora. Entón, as máis lanchas marchaban porque senón eran embestidas.
A Cofradf a pedlrf a daquela outra rampla pra o uso esctusivo dos
mariñeiros, co fin de rematar coa
sua «axeitada tranqullidade». Tamén se solicltarf an subvencións
prá construcción de casas pra mariñeiros, prás que a devandita Cofradfa tiña conquerido dos veciños
terreos de balde que posteriormente serian espia nados. AI nda é
hoxe o dfa en que os planos agardan sor utilizados na Comandancia de M riña.

O DESGUACE
CONTAMINA
lgo máis de tres
n , in tulous no muolle do
Mut llno un d guao , propledah ct P ro Rico. Nun rlnclplo,
nor1 tivo probl ma d nlngún tipo
son d el racións dunha
porqu
marl e dor
((daquela portábase bem>. Unicamente aparecfan de
cando en vez táboas con puntas á
beira do mar, pro o mal lba sendo
soportable. Daquela, os pousos
dos depósitos de carburante dos
barcos eran estraldos cunha bomba.
Hastra que no xaneiro pasado,
por un incendio de fuel -oil dun
dos barcos en desguace, foi demandado o Sr. Rico. O fume denegriu as casas, e dos productos
das hortas achegadas perdeuse
prácticamente todo. Unha denuncia firmada por 80 veciños seria
elevada á Comandancia de Mariña do Ferrol, ao Goberno Civil, a
Obras del Puerto e máis ao
Axuntamento de Fane.
Namentras o Gobernador impoñla a Pedro Rico unha multa de
80 mil pesetas. ,O bras del Puerto
respostaba cunha carta na que se
especificaba que únicamente se
lle autorizara realizar ali o desguace de barcos e que todos cantos
daños e perxuicios puidera causar
serian por conta del.

CARBURANTE, GRASAS,
TODO AO MAR
Pro anque o fume - «aquelo
parecia outro Urquiola»- fora o
motivo esencial da denuncia, tamén se apuntaban entón lrregularldades coma a do desaloxo e limpeza dos depósitos dos barcos no
mar, etc. <rHaberá un ano que empezou a botar porquerla.». E logo
desta afirmación, a mariscadora
sigue contando a maneira de traballar do desguazador: Despois de
serrar o barco á altura das sentinas, estrala cunha cisterna de
«Rodolfo lama Construcciones»
os pousos do carburante. «No primeiro barco levaron todo dah/¡¡,

Pro no segundo xa botou nuns furados á beira da praia -que logo
serra ocupada polo muefle de
Obras del Puerto e pola nova
rampla, hoxe tamén utilizada casi
esclusivamente por Pedro Rico-,
o petróleo que, polo achegado do
mar, írfase filtrando cara a el.
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«0 último que fixo foi agardar
que viñeran as mareas grandes, e
cando o mar estaba ba(xo -xa
somente tiña a parte inferior da
embarcación- levou aos homes
a traballar e con sopletes cortaron
o fondo do barco, e cando subiu a
marea, logo de que os pousos xa
se espallaran pola auga, chapuzou
os depósitos no mar cunha grúa,
pra lava/os)).
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t entón cando se eleva unha
segunda denuncia -hai tres semanas méis ou menos- outendo
o Sindicato Galego de Traballadores do Mar da Comandancia de
Mariña a resposta de que «temos
que ve/o)>. Pro cando o pasado 23
de maio os veciños avisaron á Com~ndancia de que se estali.>an estraendo os restos do fuel-oil dos
depósitos mediante unha bomba
que os achicaba directamente no
mar, non acudiu.
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«HAI QUE 'FACER ALGO»

déic;

Agora, os afectados propóñense mandar un novo escrito é Comandancia de Mariña no que unha vez máis esplfcase a situación,
plantexándose inclusive a necesidade de levar ao cabo unha. manifestación co firi de facerse ofr e
movilizar á opinión pública.
E mentras lembran que, cando
foron á Casa do Mar coas Cofradlas afectad.as polo Urquiola, alguén espuxo all a protección moito máis acusada que se fai dos
rios ca das propias praias das que
viven milleiros de persoas en Galicia. E tamén lembran as vivendas
prés que uns cantos deron os solares hoxe ocupados por Pedra Rico, por un improvisado campo de
fútbol no que xogan os nenos e
mesmo pola empresa de Rodolfo
Lama, constructor, instalado alf
gracias a un aluguer de Obras del
Puerto .dende que -ninguén sabe por qué- saiu das instalacións de Astano.
E, ao tempo que se plantexan a
realización de análisis por biólogos da contaminación das poucas
especles de mariscos que quedan,
co fin de que á Comandancia de
Mariña lle sirva de proba -como
parece ser que lle serviu cando
Pedro Rico foi botado -según se
dixo- de Malata por traballar en
semellantes condicións, hai quen
pensa que se cadra é millar non
gastar os cartos que en xeito de
subvencións lle foron otorgados
ao Pian Marisqueiro, co fin de que
na medida do posible subsane os
perxuicios do Urquiola sementando as praias de marisco: «total, se
úns son a sementa/o e outros a
mata/o, ¿pra qué?»

«UNS SON A SEMINTALO 1 OUTROS A MATALO»

dou~

encE
bas

ki argalladas dos caciques
As pasadas eleccións ás Cámaras Agrarias
o dfa 21 de Maio -asegún Bernardo Fernández
Requeixo, membro do secretariado Nacional das
CC. LL. <<foron un avante claro da
alternativa nacionalista do Sindicato Labrego
galego, CC.Ll.» Os 540 vocais das CC.LL. son un
reflexo claro de que os labregos galegos
toman conciencia e alixen alternativas anticaciquilies,
afnda que unhas eleccións feitas cun fin
determinado e. «ao servicio -asegún as CC.L..
de UCD, dos granxeiros e comerciantes» non
permitirfan que os labregos arrecadaran postos,
tal como lles pertenece, de
representatividade nun organismo creado para
lucrarse os que antes estaban
esplotando os labregos, seña cal seña o seu nome.
O proceso electoral, onde os
caciques voltaron votar man das
suas argalladas, estivo marcado
polas irregularidades que fixeron
as eleccións semellantes a calquera das que se fixeron en épocas franquistas.
Presentadas as candidaturas
nas correspondentes Xuntas Electorais provinciais, no caso de Lugo, a Xunta non admitiu os candidatos que figuraban coma suplentes porque -asegún ela- non se
podian presentar; e unha vez admitidas as candidaturas, pechado
tamén o plazo, presentaron recurso contra das candidaturas de

CC.LL. de Sarria, Samos, Láncara
e Outeiro .de Rei, que foroA posteriormente anuladas pola Audiencia
Territorial.
O que se alega no recurso prá
anulación das candidaturas de
Sarria e Samos é o non figurar os
doas nomes de dous candidatos,
Cartos Xavier en Sarria do que, incluso, no carnet de identidade figura somente o primeiro nome, e
Tomás Luis en Samos. Os candidatos presentaron na Audiencia
Territorial declaracións xuradas de
varias vecif'tos, acreditativas de
que son conocidos polo nome que

figura nas listas de candidatos, e
no caso de Tomás Luis, non líe
conocen sjquera o nome de Tomás.
A impugnación- responde, por
outra banda, ás arelas que o diputado por UCD de Sarria, Antonio
Fuentes, tén de ser presidente da
Cámara Provincial de Lugo, pra o
que é preciso aillar aos representantes dos labregos. Este aillamento tentouno facer presentando «candidaturas -asegún as
CC.ll. de granxeiros e caciques co nome de independentes»,
que ~staban guiadas, no caso de
Samos, polo seu amigo e compañeiro militante, Venancio da
Granxa de Castroncán. ·
As CC.LL. esixen a nova realización das eleccións nos catro
axuntamentos citados, estimando
que «non esisten razóns, máis que
as caciquiles, pra Impugnar as
candidaturas» que todo o proceso
electoral estivo cheo de irregularidades e non se pode recurrir a estes formalismos pra anular a candidatos xa elexidos. O luns pola
tarde, nos locais da vella «Hermandad de Labradores» de Sarria,
os candidatos e outros labregos
da zona pecháronse como señal
de protesta, ficando alf deica o
martes ás derradeiras horas da
maná, que a guardia civil, adoptando medidas de forza, obrigounos a saíren.
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Antonio Fraguas Fraguas, profesor de xeografía
e histeria na Universidade, promotor e hoxe
Director do Museo do Pobo Galego, é un
dos repres~ntantes do galeguismo histórico.
A participación no Sem ina rio de Estudos Galegos,
a militancia no Partido Galeguista, a
represión sofrida durante ~ despois da guerra,

anque non o queira lembrar, a adicación
posterior ao estudo a investigación e ao ensino.
Sin arelas de protagonismo nin
de participación política, trata de pasar
desapercibido -eludindo en .todo momento a entrevista nun momento en que, asegún
el mesmo, está «fora de órbita» .

.ANTONIO - FRAG.UAS FRAGUAS
A ·mocedade hoxe sir1te móis a· política
Vostede viviu unha mocedade . universitaria moi distinta ó
· de agora- ¿Qué recorda,daque. les tempos? · ·
· ..
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va rias, a prrmeira na rúa ·do Hó- rreo, fogo mu·dámonos: coà mes
- rna· çfoAa' cià pens~ón- pra Abtea'l'ta=- ~
-- rés, .éléspois fqrnos p.ta "<:> .Preg,un"- .
toiro, pdllsáda que liñã máis de _..
· vinte estudantes, ·todos- · moi ben _
- levados_, tlña, i_nclusive, un equipo _de f.útbol qué xngaba- c'on equipôs
" dóbtfas_ p~rr~iÓns, coàs:do Campo
do' Gaio e cóñ outra~ por ahí. ·Eu
non ·ton huca J{ogador, pro iba
se mpre anima'f ao. meu equipo e
- ga·nabarnos, afnda .qué -un día êu
· non fun ·e o noso equipo perdeu-,
logo romperon o balón e non se
: ~o_gou . mái$-. Nas pousa.das -~ra -.
unha vida pois de pousada, _eQ EÚgúnha vez chegaba á habitación e
tiña un letreiro que decía: ((dé ítate
na cama do Xulío» e íbame deitar
á cama do Xulio namentras qt1e
eles ocupaban a miña hs:itritación
,
,. \
pra botar a xogueta hastr as cin .de" Historia. Entén empecei facen- .
co da mañá. Habfa tamén actos
do- algunha nota do que había de
có miéos; apagábase moitas veces
ser máis tarde a miña tesis doctoa ll:lz en Santiago e lembro de ir
ral sob.ar do Cole ~io de Fonseca.
algunhas veces en manifestación
No_$eminario traballábase,, empeca ntando pola Caldereiría abaixo
zou a· labor do conxunto por codé ica a plaza do Obradoiro, os
marcas, que nós denominábamos
dous de diante levaban duas velas
bisbarras - que é un nome falso
ence ndidas derriba de duas bimque se implantou - . Neste senso
bas vellas. Era l;Jnha mocedade
hai que lembrar a !aboura de Otedistinta, había as suas serenatas,
ro Pedraio interprétando a paisaxe
as suas tunas con boà música e
e que foi o único, non somente no
sentido do humor, e _ao mesmo
Estado senón en Europa. Todos
tempo, estudiábase, anque de distíñamos unha colaboración de ir. tinto xeito que hoxe e sempre na
mandade, non se esqueza de que
bib lioteca; aínda que nunca se
os ga]eguistas tratabá monos de
enchía.
irmáns en lembranza das Irman¿Cómo chegou ao galeguis- dades da Fala.

mo?

Cando viñen a Santiago, no
ano 24, xa esistía o Seminario de
Estudos Galegos ; eu asistín a algunha sesión, anque me consideraba un pouco alleo porque nós,
un grupo de rapaces, fundáramos
en Ponteved ra unha sociedade
que chamamos Sociedade-da Lín gua, tíñamos os nosos proiectos :e
non sabíamos que esistira o Seminario de Estudos. ~áis tarde,
todo o que podíamos aportámolo
ao Seminario de Estuâ ios Galegos, onde traballamos máis que
nada pola colectividade e os que
viñesen mañá, tomando notas,
esfollegando revi·stas, facendo ficha s pra facilitar o traballo . Aquelo respondíçi á idea de .seminario.

¿Qué traballo facia. no Seminario?
Había algúns departamentos,
con cretamente o de- xeografía ,
·que era no que oficialmente figuraba, pero eu estaba tamér· com:J
bibliotecario do Seminario de Estud os Galegos e figuraba tamén
nos traballos de etnografia e folklore. Vicente Risco decía : «haí
que recoller esta, hai que facer
3quelo ... » e íbamos traballando no
..:¡ue se podia, facando notas, algo

¿Cal foi a aportación do Seminario?
Foi importantísim a, ' ª !aboura
do Seminario tén a faceta doble
dos ho mes maduras, dos que coll eron a xubi lación entón, coma D.
Salvador Cabeza de León , que iba
todos os dias ao Sem ina rio cçindo '
non ibamos correxir á súa casa ;
lembro ben o seu despacho, curi ha estufa especial de rriba da cal
tiña unha potiña con auga que
fervia cunhas follas de eucalipto
que daba n arume á habitación.
Estes homes maduras viñan xun ta
nós e traguian có seu saber a súa
sin xe le'za; o mesmo era Cotarelo e
logo don Xaquín Arias, que primeiro empezou a danar libros e
cousas pra o Seminario.
Lémbrome que unha vez veu
Cambá ao Seminario. Don Francisco Cambá era un home especial, moi seria: que se caracterizara en Catalunya pola súa ética.
Cambá non tivo medo a que lle
dispararan un tiro contra; hoxe
botaríanlle un coctel molotov que
lle queimaría os fuc iños, daquela
disparaban un tiro. Pero él conseguiu que houbera unha moralidade que antes non había no conce-

chegou
ao Seminario, a~ompañado de
Cabeza e Arií1s, saudoun0~ a tc:>dos, e logo o primeiro que fixo foi
ir .ao ficheiro e bÚscar Alfredo
Brañas. Brañas é un home interesantísimo, merecente. dun estudo
monográfico que está por facer.
Cambá dixo que o seu catalanismo llo debía ao galeguismo de
Brañas.
O fundamental do Seminario
eran as ideas e o traballo, e esa
era o que estabamos a facer, pew
cando estaba mos. no mellor, xun tando moito~. libros prá biblioteca
,e iniciando o Museo Etnográfico
de Galicia, veu o «Movimientm> e
rematou todo, quedamos todos
parados e sen poder deci.r esta
boca é miña. Salváronse moitos
libros gracias a D. Xesús Carro,
que, ao ser crego, valeulle e fóronse levando as cousas prá Biblioteca Xeral hastra que se fundou o «Padre SarmíentO)), aínda
que algunhas cousas se perderon
polas mal as mañas dalgunhas
persoas.

¿HabJa unha conciencia galeguista no traballo que se fada?
Había , pero era moi especial,
mo i ·diferente á de hoxe, todos
tiñamos unha concencia galeguista, a proba é que todos entramos
no Partido Galeguista, todos, fomos galeguistas que intervi mos
máis ou menos en mftins, conferencias e act os. Agora ben , cando
se trataba ·da Seminario, a ninguén lle importaba que viñese por
alí un señor que fora fascista ou
redentorista , aque lo era un lugar
de estudo e éranos esactamente
igual. Hoxe a cousa é máis sutil. A
mocede hoxe sinte máis a política, porque grande parte dos mozos a tiveron que facer en buracos .

paro u no mesmo hotel onde
estaba M artfnez López, que era
catedrático no instituto de Lisboa .
Castelao contaba unha anécdota
dunlía vez que, en Badajoz, nun
" día de orball eira , iba ao cine cun
.. ámi·go ga lego, nos arredares do
d na estaba de guardia un conocido dos dous, _tamén galego, que
·era ·garda de asalto, -coma os
grises de hoxe ~; Castelao e o
a1J1igo cempraron unhas castañas
- asçidas _e fóronse achegando ao
garda cántándolle u11ha copia galega. Caste lao cantaba e tocaba
, jno'i ben , tiña t:m sentido musical
"estraordin ario. Empezaron can tándolle «Xa fun a Marfn, xa pasei
o mar...)) e aquela outra «Vexo Vigo, vexo Cangas ... )). Canto esta!;i~n chegando a~. garda, éste vai 1
. ; . ve-u~e e .díxolles: <<calade, hom, ca -lade que senón facédesme cho 'rar ... )).
E foi ta l a espresión de realida de que lle deu Castelao que, emocion ado, Teixeira de Pascoaes bi cou lle a man .
¿ Cól era a próctica polftica
Cando C~stelao contaba unh a
do Partido Galeguista?
cousa era monumental , vivía sem O P.G. empezou herdando res- pre todo o de Galícia. Caste lao foi
tos das Irmandades da Fala, saíu
un gran pensador. E, eu penso,
_ de ahi gran part~ do partido. Es- que a mellor definición de Castepallouse por toda Galicia , aínda
lao é a de Cuevill as: «Castelao é
que ao principio nos ch amab an Ca_stelao)) nada máis, non hai ou<<os catro gatos)), a verdade é que
tro igual. Eu fun ocupar o seu
eramos catro gatos. Nas prim ei ras
sillón á Academ ia despois de non
eleccións, saíron diputados Castesei canto tempo sin facer o dislao e Otero Pedraio. Vill ar Ponte curso. Eu preferiría que me ap li casaíu pola ORGA de Casares Ouisen o que chamaban «a lei de fu roga , a Organización Republicana gas)), que por non facer un discurGalega era importante coma tal
so deixaban a un fora . Eu dígoo
organización , pero chegou un mocoma o sinto , o sillón de Castelao
mento en que foi «Organización
non se debeu de ocupar nunca nin
Rep ublicana», por.que de galega
por min nin por outro.
perdera moito. Castelao laiábase
Vostede foi duramente remoitas veces desta, coma tamén
presaliado despois da guerra.
se lai aba de que ou tros partidos
¿C6mo foron aqueles momennon se foran connosco. Nas setos?
gundas, cando sub iu Lerroux ao
En fin , xa pasou. As persecupoder, entón ven unha persecucións son unha cousa que non me
ción contra o P.G. e Bóveda e
gusta falar delas. Hai xente que lle
máis Castelao foron castigados co
gusta contar «a min fixéronme tal
desterro.
cousa)>. A min non. Bot.3ronme fo Os galeguistas, eramos aman ra do Instituto da Estrada, e non
tes da Nosa Terra, de poñer as
poiden proseguir por moito tempo
cousas un pouco mellor do que
no ensino oficial, pero eses son
estaban, de organizar o que agora
gaxes do oficio. Non tan graves
empeza a organizarse, o cooperacando un aínda pode contalos.
tivismo pra eliminar aos intermeAgora un cóntao coma un tesdiarios que apandaba_n coas gatigo da Historia , dunha época moí
nàncias, pra rematar co caciquis desagradable que queira Deus
mo, sabor de todo o caciquismo
non se volva a repetir nunca máis.
salvaxe , xa que había outro tipo
¿Qué pasou cos galeguistas?
de caciquismo, liberal, coi:i arelas
Houbo confusións tremendas.
de poder, pero que non era tan
A0s galeguistas tacháronnos de
malicioso coma o primeiro.
comu'nistas, xa despois de facerse
Vostede foi amigo de Caste- o Frente Pop ular empezaron a delao, ó sua morte mesmo chegou cir que os galeguistas eramos coa ocupar o seu posto na Acade- munistas e esa foi tremendo pormia. ¿Qué lembranzas tén?
que levou a unha chea de xenre
ao outro mundo. A represión foi
Cando Castelao foi a Badajoz,
brutal, eso foi tremendo. Fomos
escribía pra «A Nosa Terra )> tmhas
os que perdemos, e os vencidos
cartas .que el cahamaba «Verbas
son sempre os que pagan. Se gade Chur ibo». Hai unha anécdota
násemos, as cousas serían doutro
del moi curiosa de cando foi visi xeito.
tar en Lisboa ao poeta da saudade
portugués Teixeira de Pascoaes,
XOSE R. POUSA
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As «Letras» na emigraci6.n
pondaliá do Himno. Manuel Fernánvolveu actividades neste senso,
((Nós, como traballadores emidez Deza interpretou, á guitarra, vagrantes galegos que formamos o ao te mpo que commeoraba o
rias pezas de músfca galegã.
Fato Cultural Saudade, conside- ((Día das Letras». A Irmandade
Pra rematar, mantívose un coloGa lega na Suíza, xutificaba deste
rando que a p roiección do Dia das
quio sabor da lingua galega baixo
xeito o seu vencellamento á deLetras Galegas deb e ser eminenda coordinación de Matilde Alberte.
va ndita ca mpaña :
temente social e popular, entenNo coloquio falaron X. M. García ·
((A nosa sociedade considera
den do por isto ao servicio dos
.f3o<llríguez sobor -da «Problemática
que mentras a nosa cultura e o
obreiros, mariñeiros, é decfr de toactual do idioma galego»;· seguido
noso idioma non esteñan normalido o pobo galego tra ballador,
polo profesor puertorriqueño ~e galeapoiamos sen reser vas a postura zados, é preciso que a resposta á
guista · Jqubén GC!tày Mon~alvo, que
si tuación de colonización que parias A grupacións Cul tura/es Gal epreseñtou «Unha aportaciÓn persoal
decemds seña efectiva, conciengas, polos Mecllos de Comunicaá ortografía galega», tendente á sua
ciar/ora e, polo tanto, combat/va,
r i611 Social Galegos); é un párrafo
modernización e achega.merito ao
dahí que a celebración das Letras
do comuni cado remitido pola A.
portugués. Por último, iste cmnista
C cle Trintxerpe (Euskadi) a A NO - Galegas tén que levar este sentifalou sobor das perspectivas Elo endo e non un puro formulismo que
SA TERRA. xunto cpa información
stno en galego.
deixe a nosa situación cultural tal
cio s diferentes actos celebrados
Hai que reseñar que ao dar. cae.o gallo elas Letras Galegas, dos r• como est á>>.
bo á derradeira intérvención, un
que destacamos a proiección do
_ p~rsoa?>8 que se atopaba tio es<r Viudas de Vivos e M ortos» de J .
O DIA
. trado sin que se sõupera ben cal
M . Gutiérrez, un co loqu io encol de
er;:i a súa función, pediu d r1]icró«A emigración gal ega en Euskad/); DAS LETRAS GALEGAS
1
. fono pra decir. algo. Despois Sóu• unha con ferenc ia de M anu el EN PUERTO RICO
i .•
po'se que era funcionaria do miMaría que trato u sobor do Nacioturais __máis fondas (llngoa, eRsino, ~ o G>ía das Le.tra.s G~legas ..Par~~e : nisterfo esp.a(iol de Turismo (ex de
l)ílli smo Ga lego. Nas rúas de Eus- ,
a~te , literatura, . política , eco.noque na xunta d1rect1va da. 1nst1tu - .. «Información y Turismo»l lse p _
XESUS CAMBRE MARIÑO
kncli , con panca rtas, carte)es e co- ,
mi;::i ... ) ises homes non queren ·ren oión figuran -a~gúns· fill~s de gale- - ·
~ . · , ·' .
,. 'der
. ..
sonaxe encetou a sua arenga einuni cados, o <rD ía das Letras;;
Nes ta illa non se pode decir
saber. Pra iles, Galicia- é· comella:
gos
que
ao
cabo.
se
lem_braro~n
da
'
..
êindó
·que
seFitíá
:moito'
q~e
" isa
non foi unha efemérides, se nón
que haxa unha emigración galega
das e romerías campestres. O de.:-. T.erra de seus pa1s.?Tamen ha1 q_ue · noite non soplasen uns verdadei unh a xornada patriótica.
moi numerosa, pois os galegos
máis son contos.
ter de conta que ·o-Estado E.spa~ol
ros airiños galegos (con isô -vi'ña a
nquí resid entes non pasan duns
Dese xeito, mercaron unha finse a~opa ~a ~re-democracia e iso
decir que non ffe gostaba a actitu po ucos centos. Por outra banda ,
ca nas aforas de San Juan e alí, perm1te, eiqui lopxe, fa~er un. I~ de crítica e nacionalista adoptada
anque os máis deles viven na cha de cando en ves, fan unha «rome- vado ~a fac~ada franqU1sta esibi -:
na derradeira intervención) pra 're moda área metropolitana de San
ría enxebre» na que se dan unha
da deica hai pouco.
matar cos relambidos clichés esJuc.11, un bó anaco andan espallaloubada a base de empanadas, tiDesa maneira, baixo a norma
~
.
.
pano~eiros da «~agra~a uoidad de
dos polas dife rentes vilas de Puerlloas e lacóns, sin esquencer as da libertada de espresión foron
'
Espana» e das «esenc1as de la Pa. .
. .
to Rico. Iso fai que a comunidade
cuncas de viño. E iso o que pra isa
1nv1tados a part1c1par no acto un- t .
E ·f
·
b
·f ·
ha manchea de persoas na sua
n~» : _ n in, que non se sa. e .s1 o;
ga l ga viva esfrangullada e deica
xente. sifjifica Galicia. Os que cai·
•
f '
d
un simple arrebato de patriotismo
a ora non teña amosado o esprito damos que a Nosa Terra e a aven- maioria -ga 1egos e pro esores a
.
Universidade de Puerto Rico. Ma- espanoleiro do ç¡~e certas xente.s
tu ra asistencial ·do p9bo galego é
comunit rio de unidade e coope ·
non se poden ce1bar anque a s1 r, ción qu e di stinguiu a outras
algo máis que unha boa comellanoel Millares Vázquez fixo unha
tuación (cónmemoración das 'Let m iÇJr ,Ió ns ga legas pol as terras
da de cando en cando, quedamos
sembla nza de Valle lnclán e a in tras Galegas) non o amerite, ou é
ti Am ri co . H 1 que decir qu e en
amolados con a~ociacións coma
cidencia de Galicja na sua obra lique 0 personaxe eri custión éstacin to r c n form ouse un Centro
iste Centro Gal/ego.
teraria, anque ésta se fixo en ,esO lo o n Pu erto Ri co, máis polo
O -curioso é que iste ano de . pañol. Matilde Alberte "falou ·da poe- . ba exe~qmdo :de delegaçlo gubernan7ental nunha velada cultura l
qu s d ixa ver da súa actu ación ,
1 978 , a Casa de España f?n Puersía de Rosalía de Castro, centrando
galegi) celebrada a dez mil kómesa asociac ión non pretende re to Rico, deica agora unha tobeira
tros de Madrid.
o seu análise no poema «Negra
1 as r os vellos esquemas dun foi do españolismo mái$ tradicional .e
Sombra». X9sé M.ª García RodríHai _xente que non deprenderá
kl o ri smo revellido e da gastrono- tamén do franquismo, organizou
gu~z leu poemas seus en galego, e
endexamáis.
mfa enxebre. De inquedanzas cu! - - t:m acto cultural · pra conri;l.emorár
r. omunic 1c/611 g alegos>~ e desen·a P,etición do público, recitou a let ~a
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Os veciños contra .
a canteira de Môurelà
No ba rrio de Mourela do Axun ta m ento de Neda vén funcionando dende hai vintecinco anos unha cante ira de estracción de peclra que ocasiona graves probl emas aos vec iños que dende hai
tempo a vii'la n den unciando e qu e
o pasado día 9 ce lebraro n unha
ma n ifest ación apoiada po las asociacións de veciños pra espresa r a
úa r pulsa .
Asegún declaracións do propio
êllcalde de Neda. sobor da cante ira non se sabe se tén permiso
muni c ipal . ain da que nun ha
asnmblea de vec iños un membro
ela permanente da Corporación
M unicipa l, Sr. D. Gera rdo Pérez
Lóp z, manifestou que a canteira
fispón dun permiso provis ional
por parte do Axuntamento.
Dende 1 969 os veciños veñen
loitando contra os perxuícios que
r1 canteira lles ocasiona , principalmAntP areas e aceites das máquillrli- Hn terreos e prados, vibra,c ión~ nos casas que degretan as
pan-! dPs pedras incontro lr· das e;• !f!
caen sabor dos te llados e hortas
supoñE=mdo un constante perigo
pra as vi dos lama e Iodo nos pozos e rio coa conseguinte conta minación das augas. Por outra
b nda, a strada N- VI pasa ao

SI VOSTEDE ESTA CONTRA DA DESTR.UCCION DAS RIAS, POR EXEMPLO,
E PORQUE SE CUMPRAN, COMO MINIMO, AS NORMAS LEGAIS SOBRE
C.ONT AMINACION E MEDIO AMBIENTE. VOSTEDE PODE INTERVIR
DENUNCIANDO AS ACTUAC::IONS DE CELUlOSA E ELNOSA ...
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ren te da ca nteira e unha carreteira co marca l a 200 metros da
mesma, coa conseguinte obstacula ión do t ráfico.
Recente mente , o dono da canira , O. José Lousada Cancelo,
pediu licencia muni cipal pra reformas e amp li ación , polo cal o
axuntamento solicit ou o asesoramento dun técnico da Del egación
Provincial de Min as que dictaminou unhas normas pra o f uncionamento da esp lotación, normas
que xa foran dictad as noutra oc~
sión sin que e puxeran en práct ica.
Os veciños agora piden o peche da canteira pra o cal. convo -

cada pola
A. VV. «Ancos» e
apoiada pola A. VV . . «Vila de Nada», fixeron unha manifestación
dende a mesma canteira deica a
praza do Axuntamento, á que
asistiron ao redor de cincocentos
de veciños, a pesares dos intentos
de O. José Lousada pra desconvo car a manifestación a tarde anterior . Berros coma : «A Mourela
enteira polo peche da canteira»,
«Alcalde escoita , o pobo e'stá en
loita», asi coma pancartas nas ·que
se podfa leer: «Os pelouros pra amañar os camiños», «PolÕ peche
da ca nteira», etc .. fixeron da manifestación popular un acto de forza
e solidaridade ent re os veciños.
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A LB DE .ACCION SINDICAL NA EMPRESA,
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OU OS PROIECTOS·COX.ESTIONARIOS DO IMPERIALISMO
É propósito diste artigo o análise da proiectada Lei
de Acción Stndicai · na Empresa, quê se 'àsté a debatlr no
Congreso español, análise que imos enlÕcar dênde posi-=cións' - nacionalistas;' e· vendo os intreses dé diy~rs9s
pro"iectos poUtid:>s, -obedien!e's t~dos~ ile~ ~~ -~~tr8~~~d~s
españolas:-·,que vén nas prácticas ae participaGión dG
·· trabaUador m{ xestión, à nfvél de emp"resa, no Jéxlmen
. produétivo capltalista, (ctiámese fsta ~coxestlón, âutoxestión, êtc. según ó "seu alcance),· ~· pãn~ê·a ·pra o futu;Q 'das
·
:. · . · ·
clases fraballad6ras.
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evidentes: aquelas pretensións obedecen a proiectos políticos tender:ites á integración do traballador no proceso
productivo capitalista, a nlvel da- empresa, pre achantar
_c;liste, xeito as contradiccións traballador-patrón, é decir,
cônquerlr a participación do traballador na propia esplotaclón a mans da burguesía imperialista, facéndolle creer
· que a empresa é de todos. Os afectos desta política, chámese coxestión, autoxestión, participación, na sua concreció11 práctica, van ser máis nefastos, si cabe, no caso
da Nosa Terra, pola nosa situación de dependenoia colonial. As saídas autoxestlonarias somente se van dar na
medida en que empresas en franca bancarrota señan
ofrecidas aos traballadores prá sua continuidade, que vai
estar condicionada por unha situación previa desastrosa,
por un mercado totalmente condicionado polos monopolios, os cretos nas mans cda oligarquía financieira, etc., e
que· si algún tempo pode durar, inseguramer.ite, será na
medida en que prá burguesfa seña importante unha esperiencia pUoto, que sirva de exemplo pra saídas-semellantes noutros casos. -A coxestlón vai ser mais frecuente,
pois é necesaria, polos criterios xa espostos, prá estabilización do réxime; a concreción dista coxestión será a de,
.en troques de pequenas concesións na xestión da vida
productiva no seo cla empresa, conquerir a aslmilación da
co-rresponsabilidade por parte do traballador, e polo tanto, evitar o afloramento dos conflictos !atentes en todo a
amplo campo das reivindicacións cotiás, no nome de asegurar a boa marcha do negocio, en teorfa pra ben de todos, a na práctica pra esclusivo ben das clases dominantes. Polo que supón tanto a coxestión como a autoxestión,. como elementos estabiliza.Pores da actual situación ,
é polo qae decimos que vai ser má1is grave en Galicia, como perpetuador do estado de cousas actual, da fall a de
industrialización, da falla dunhas reformas pesqueira e
a.graria axeitadas, da emigración e dos baixos sal arios,
etc., etc., nunha palabra, da esplotación colonlal a mans
da burguesí a imperialista española.

-

Un papel fundamental neste proceso de cambeo,
cúmpreo o desmantelamento da estructura ~indicai vertical do antigo réxime, e a sua sustitución por novos xeitos
de control sob_re do movemerito obr~iro.

É así como nos situamos nos de~radeiros me~es n_!l
presentación e diséusi.ón no Congreso, do proiecto qe Lei
de Acción Sindical na Empresa, por· p-arte da U.C. D., e das
vicisitudes que isfe proiecto pasou, ao entrar- en confrontación coas posturas, aparentemente máis progresistas,
·de P.S.0.E. e P.C.E., posturas que, por demáis, non custionan nin contribúén a custionar o poder da burguesía imperialista, pero que son rexeitadas polos sectores · máis
reaccionarios da burguesía, que inda non entraron no en~
granaxe da readaptación do réxime a novas formas de esplotación, máis «europeas».

·historias de esmagado~
E-

É preciso deslindar ·no contido"C:ia Lei, p que son custións.' ~sequeJ>uramente_ técnicas -,-lnda . q~e, o,bedezan
· no. foAdo a móviles polf,t lcÕs- como son número de- ho",ras· dé". permÍ$o
os delegad.os, gara.ntías df;I-estabilidade ño · emprego, ~ trémltês "'electora-ls, etc., daguel _aspecto
fµndam~_ntaCÇal é, 9 artfc_ulo nqve, que. se refira.ás comp_
e tencias dos ' cc>"rnités d~ empr:esa, no. contido do cal se
· ve n1d(amente- ref[~_xada toda a cárga J.?Olf:tlc~ que co_ntén
o 'prqiecto.

O proceso de liquidación da estr.uct.ur~ fascista impe~
rante n·o Estado Español nos derradéi-ros, cuarenta anos, e
.
As pret~n_sións ,Q0: U.C.D., P.S.0.E_., e P.Ç.E., son coa adaptación ao modelo europ.eb occidental -;-fu11da.m en- ·
múns no-ienso da oecesidade tjêJntroducir a «democratalmente o alemán feêieral-", c9ñecido como refo~ma,pÓ~
lftica, está dinal'!lizado pola burguesía liberal ~u :c.o.-..::. _, ~ ~i~»· nas é;,,p~esas, qu~ ~ntep,gen· éomo qye q tr.a9a;llad0~,
. ao traverso dos se~s.órganos directamente--represenitatiTrátase de acondicionar a situación do capitalis.mo, cÓlovos (comités .ou delegados), debe participar na xestión. e
nialista -dende a perspectiva ga"lega~ ás necesidades dun
. marcha da empre~ na que t~balia .. As diferencias veñen
Estado moderno, que; evidentemente, tende a co"ntinuar
,no asp!3cto de en qué momentq_ e hastra. gué punto.,se y,ai
coá situ-ación no pôder
rriésrña burguesfa ·imperialista
introdu~ir esta partieiQJi~ón. Os pef'igros que prás dé!~e~
de antánà, desviando e tentãndo anúlar ascontradlccióris
. tr~qaHadoras, ·e prás nació_.ns .aseballadas dõ Estado. Esesister-ites ántre as divers'as clases~ socl'als e~·dos pobos
.~~.f'.191 ~ pr~seA-ta ista pérsp.ectlva son _.por .gr.anqes E!, graves,
asoballa-d os co Estado ' imperialista. 'lsta' reforma polÍtica
está àpdiatla- na práctica polo P.C.E. e P_. $,Q..E., e-demáis
partidos de ámbito estatal. SI ñomeamos esplfcitamente
a istes Elous, é porque son os xenuínos representantes do
españolismq '_ militante, e os máis· importantes' dos-· que,
dende posicións políticas pretendidamente progresistas e·
de esquerdas, están a éumprir aquel papel de colaboradores coa burguesía. lste feitó non é.froitó da casualidade; a
filosofía polftica da socialdemocracfa a la alemana PSOEista, do eurocomµnismo do P.C.E., pasa pola oposición
a calquera postura que tenda a. poñer en peligro o «status» imposto pola burgue~ía imperialista, ou seña; son
abertame11te qontrarios calquera perspectiva revolucionaria qu~ poida poñer en p_~ligro, polo ·f eito de selo, a actua~ situación de clases,, o Estado unttario espar'lol, e por
suposto, a esplotación capitalista e colonial asistente.

Baixo diste marco, é como compra considerar o
proiecto de Lei en sf, e as diversas posturas e enconamentos, rexistrados encol do mesmo, por parte dos partidos actuantes no P'!3rlamento español, e das centrales

~r

, si~1d!ca,les, tanto patrOf!a!es como_de traballadores, ac- tual'}_te~ a nivel ê:J0 FSt~o ~spañol.

Ao marxen do que en definitiva señale a Lei de Acción Sindical na Empresa, ísta vai ser un marco mínimo
de condicións, sumamente flesible na medida en que em presarios e traballadores, a nível de empresa ou sector,
pacten colectivamente outras condicións de superior niv~I. Agarqamos, xa que logo, unha guerra sin cuartel 'entre as forzas pol1ticas e sindicales reformistas e españolistas que loitan pola imposición, no terreo da práctica, da
çpxestión, e os que coidamos que ista é a nova droga con
que se ·pretende adormecer ao movemento obreiro, dos
que coidamos que a loita de clases como elemento funda mentalmente dinamizador da historia, conipre axitala,
e non açhantala no nôme da estabilización da democracia bu~guesa. Curiosamente, a única forza sindica l que se
tén pronuneiado abertamente anti-coxestionaria, é a cen tral nacionalista 1.N.G. Evidentemente, as posicións progresistas e anticapitalistas no terreo da loita de clases,
coir:iciden plenamente nos seus plantexamentos teóricos
e práctfcos coas posicións anti-imperialistas e anti- colo-ni\Jlistas, no terreo da loita pola liberación nacional do Pob9 Gategb.

Por X. MARIN

NACIONAL
A Coruña:

Raz6ns dos presos
Dende o patio de «menores», empezaron
a subir ao tellado do pabellón que os
separa dos «maiores» e, dende alf, a
berrarlles: «unfdevos a nós». Despois, e
xuntos, fóronse facer fortes na cúpula do
edificio carcelario pra manifestar a súa
reclamación de Amnistfa. Esta acción, silenciada
cara a opinión pública, aconteceu hai menos
de dous anos na cárcel da Coruña. Os presos
sociais amotináranse. Un motfn que se saldóu
pola noite, con malleiras e maios tratos. Os '
nomes dalgúns funcionarias que se destacaron
na represión -«o sonrisas», «Sisi», «0 Luis»,
«Miguel O Pata...»- están na palabra dos presos.

NAS HORAS EN QUE OS PATIOS ESTAN CHIOS, TODO MOI TRANQUILO ...
DENTRO, AS CELAS DE CASTILO, QUIZABl!S, E AS FOLGAS DE PAMI.

O pasado nove de maio, catro pr os de PCE (r) e dous ind p nd nt s sucrlbfan un comunicado dirixido ao pobo galedfa solldaridade,
e o t mpo qu
d nunciaban a
s '1 ltu olón: «Btopómonos sln
11bog dos, ~s nosas causas non
JS quixeron ver nos xuzgados
g11/ gos e mandéronas á <rAudlencla Nacional». «Asemade,
no devandito comunicado aclararian que nas comisarfas se sometera a torturas a algúns dos
detidos últlmamente.
O sébado 27, méis de vinte
presos, na mesma cércel da Coruña , recurriron ás autolesións
pra deixar constancia da negación dunha serie de dereitos nise centro. Esta acción coincidf u
co feito de ocupar provisionalmente a dirección do penal o
subdirector que, e asegún declaracións de ex- presos, non goza
precisamente de escesivas simpatias entre os reclusos.
«Bueno, no pasa nada, todo
está tr<111quilo, además miraron
de cortarse donde habia múscu/0 )) declanos o capellán da cárcel. E el, como xa non está na
Xunta , pois non sabe nada de
como amañan agora esa das
saídas e dos permisos e que si
os presos coidan que hai favoritismos pois alá eles. A Xunta da
cárcel da Coruña vén estando
composta por director, subdirector, xefe de administración e
o funcionario máis antigo. Eles
deciden que é bo e maio, quen
pode disfroitar dalgunha salda
ou non, e os presos pensan que
si, que hai os favoritos. E tamén,
que os beneficios do economato
deben vir parar ás súas mans,
dereito que, ___:_ dinos personal
da prisión - figura nas novas
ordenanzas. Tratarfase, pois, de
poñelas en práctica. Mentras, o
luns dfa 29, catro presos siguen
internados e custodiados policialmente no sanatorio labaca,
algún máis illados na mesma

cárcel e outros en folga de fame,
testemutia das diversas reclamacións.
No solpor, cando os patios
adoitan estar cheos pra aproveitar o sol e algún grupo xoga ao
fútbol, é costume ver no Mon-'
touto, pola parte traseira do edificio e a uns 100 metros do
mesmo,' algúns amigos que dende fora os saúdan. Pero o luns
29 non se vfa movemento ningún. os presos estaban dentro,
resistindo quizabes, e somente
3 ou 4 se achegan aos muros ou
dan curtos paseos. Nos penedos
do alto, un mozo que tén varias
conocidos dentro, bótaos a faltar e comenta: «estivemos na escola xuntos, no hospiclo, hai
dias acaba de entar o m ..., co1/éu un coche, e ainda sigue ahl. o
«cancela» porque cando saiu, foi
decorar unha casa e va/eirouna
de todo, despos bebeu e por iso o
pillaron».
Antidisturbios, Guardia Civil,
os funcionarias herméticos,
«agora eles poden mirar os presupostos e facer as contas, xa
teñen dereito a comer peixe
fresco duas veces por semana si
os cartos chegan, chicharro ou
asi... non, non, a esto xa non se
lles pode chamar celas de castigo, teñen colchón e todo». Mentres, as mulleres, nun comunicado recollido pola prensa, reclaman o poder formar parte dese
comité que se ocupa tan somente de comidas e limpeza,
dese comité que con pequenfsimas atrlbucións empeza a canalizar a intervención dos presos
no cotián das cárceles.
Na Coruña, unha cárcel en
teorfa de preventivos, onde se
veñen cumprindo as condenas
consideradas de pouco tempo,
con 155 reclusos, os presos sociais movilrzanse por segundà
vez polos seus dereitos. Nã entrada, unha placa flrmada por
Franco, lembra de que non hai
no mundo uégimen tan justo,
católico y humanq».

VAL DE LEMOS:
UN PLAN DE REGADI
As condicións de productividade do Vai de Lemos,
unha das zonas con maiores posibilidades
agrfcolas da provincia de Lugo, poderfanse
mellorar enormemente ·cun pian d~ regadfos
axeitado. Esta foi sin dúbida a
xustificación pra levar a cabo o Pian de ~egadfos
do Vai de Lemos, rematado e posto en
funcionamento ao remate da década pasada.
Un pian que por sf soio non sirve de nada se non
vai acompañado por unha mfnima .
reforma agraria que perm~ta . o desenrolo agrícola
da zona beneficiando a todos os traballadores do campo, e non coma hastra de agora, en
contadísimas ocasións, somente ás terras
colindantes ás canles ·de regadfC?·
O proiecto comprendfa . a cor:istrucción dun grande embalse en Vilasouto, a máis de 1 5 km. de Monforte, no Axuntamento do lncio, con
capacidade pra 20,3 Hm 3 de auga,
aproveitando o caudal do rio Mao.
Dai! partia unha canl~ de regadio
prás zonas altas de Bóveda xunto
coa canle controlada do Rfo Mao
pra ser embalsado outravolta na
súa unión co rfo Cabe, do que é
afluente, pra dende alf repartir as
augas entre duas canles de regadios; unha que cubrirfa o marxen
derelto do Cabe e outra o marxen
esquerdo, deixando que unha parte
das mesmas seguise, o curso habitual do rfo Cabe que, deste xeito,
perderra unha grande parte do seu
caudal e da súa primitiva vigorosi~
dade.
::::>
As obras comenzan cun presu- a
Q. : ...;
posto de varias centos de millóns
«ESTAN ESPERANDQ AQUI PICHIMOS
coa construcción da presa de VIiaOS OlLOS PRA NOS PAGAR»
souto, pra o cal seré necesario a espropiación forzosa de terras pra
de espera, i;on cantidades anecdóti-proceder ao asolagamento dun vai
cas que testifican o xeito de procefermoso e rico. Parte dos terreos
der e actuar dunha épo_
ca non lonpagáronse a bon precio, pra consoxana.
lidar as primeiras vendas e romper a
Os kilómetros e kilómetros de
unidade dos labregos; logo viñeron
canaletas de cemento, salvando
as augas, moitas casas quedaron
desniveles e introducfndose polas
sepultadas e outras tantas famílias .veigas e camiños, yan cobrindo ·o
colleron o camiño da emigración:
Vai do lemos e a zona alta de Bómoitas afnda están agardando que
veda. Asimesmo, constrúense ca. se lle abonen os terreos espropiarreteiras de servicio prás canles ao
dos que, agora, tras de doce anos
longo de todo o seu recorrido, co fin
A CANLE DA PARTE ALTA, A UNICA IN PUNCIONAMINTO

NAS CANLES»

de facilitar a apertura das acequ
e canles.
Xa logo o Ministerio de Ob
Públicas verá culminado o seu p
de construcción sin que primeir
Pian de Colonización e de~pQ.i
IRYDA leven a cabo a concen
ción parcelaria, ir:nprescindible
un aproveitamento mlnimo an
non abondante pra un proveito
téntico do Pian de Regadios.
Nembargantes, ao pouco tem
de realizarse escoménzanse a no
os primeiros sfntomas dunha o
mal planificada e mal realizada,
da a mala calidade e escasez
materiais empregados. Asi, ern
zan a cair uns e ·xurden fendas n
tras dos tramos de canle constr
dos, especialmente do mancen
querdo, mentras que en zonas
terminadas a auga non sube por
ri ar os niveles, provocando o verq
do das canaletas e afectando ás
rras colindantes, asolagando os
miñas e· imposibilitando o rego d
zonas máis altas.
A canle alta, que cobre a zona
Bóveda, é a de construcción rn
recén, a que tén maiores posibilid
des de rego e a que con maior n
malidade vén sendo utilizada po
poucos propiet¡;¡rios que poden a
ceder ás augas canalizadas, dán
se casos de enfrentamentos con 1
bregos que, abrindo gavias po
camiños, pretendian levar as au
cara terras máis alonxadas
traiecto fixado.
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A NOS.ADll1lA / 11

ZONA REGABLI DO VAL DI LIMOS
o.

ESCALA GRAFICA
1

2

3

4

51(.

VILASOUTO

EN ESPLOTACION

._

'·,

.......

CUNHA REFORMA AGRARIA QUE PERMITA A RACIONALIZACION DO REGADIO, VESE CLARO A RENT ABll:IDADE DESTE.

CULTIVÓS

PRODUCTO

PRADOS -NATtJRAIS . .. .. . ...... :'; .. . .. . Herba seca
, , .-,
- Pasto

-

-

PRADO ARTIFIC!AL ..... . · ~ ............ .

ferrai a

_F,-ATACAS ...........-... ~ .. ~ , . . '. ·.. : .... : .. .

RENDEMENTO
SECAN O

RENDEMENTO
REGADIO .

5.000- kg. seca
9.000 J<.g. ·verde

10.000 kg. seca
· 80.000 kg. verde

30.000 kg. verC:ie

20.000 kg. verde

1.150 kg.

35.000 kg.

MILLO '......................-.............. .

gran
ferraieiro

1"2.000_kg.
1 5.000 k~ .. verde

- 4.000 kg.
7 5.000 kg. verde

REMOLAéHA ... : · ... : . : .. _. . ~ ... ., ........ .

forra_xe _

10.000 ·kg. verde

· ~40. 000 kg. verde

-·

~

.. :t ...

teñen invertido centos de milleiros
sin que teña unha utilizáción axeitada pra o que foi creada e sin que
por elo se poida xustificar unha utilización posibilista.
Se inda non funcionando b regadío nin a toma de auga proiectada,
hai que coller auga da presa de Vilasouto pra que o Cabe siga funcionando coma río no vran, pregúntase
Alfonso Rodrf guez: ¿ qué pasará, pechada a presa, postas en rego as terras e funcionando as traídas? A
resposta é ben clara. à total do cau~al embalsado compre pra regar
con certo aproveitamento as terras.
Se lle temos que quitar a auga necesai-ia prás traídas
o caudal do
Cabe, é evide_nte que unha': das
obras feitas con máis pomposidade,
·despilfarro e descontrai non servirá
pra Õs fins pra o~ que foi ~oncebida,
pasando a convertirse nunha sinxe- ·
la traída de augas, somente que cun
coste cen veces superior ao ñecesario pra Ós fins que cértas institu~
cións lle·. queren atribuir.
-

e

CEQUIAS EST AN SECAS:
NIVELES
DEIXAN SUBIR AS AUGAS.

UGA De;> REGO PRAS VILAS

aproveitamento das augas da
sa de derivación prás traídas de
~cción rn .ªde Monforte, q~e está previsto
s posibilid Ice 3, 153 Hm 3 ; equivalentes á
1 maior n
~a parte do caudal embalsado na
!izada po
a de Vilasouto, aparte das ta! poden a
nPrevistas traídas de-auga a 86jas, dán a, Rubián e Piñeira, ·semellan
rer xustificar, a costa de hipote-coma tén denunciado o excellal e abagado de Monforte,
~lfonso Rodrfguez- o regadio
roda zona, únh13 obra na qué se
re a zona

cas, millo e remolacha, af nda que
nos vrans se dean sequfas que perxudican fortemente aos cultivos, especialmente os ferraieiros, pastos e
frutais, poden ser · correxidas polo
regadfo aumentando a productividade e permitindo o cultivo de
aqueles productos, coma os frutais
e hortas, que poden ser industrializados e comercializados directamente, contribuindo á creación de
postos de traballo nun sector con
escedentes de· man de obra que pode ser, así, reabsorbida.

vez de ir a auga pola canle, vérquese e vai polo camiño, temos de sacar a herba e o -carro polos prados».
«Dfgolle eu que moitos chupóns fixeron as suas casas co cemento
destas· canles, . aquf meteron terra
en vez de cemento, e agora non podemos regar nin temos a auga no
rfo».

Os datas sc:in esplicativos dabondo: a prod_ucción nas circunstancias
actuais de cinco mil kilos de herba
seca, pasarian, coa utilización do regadfo, - a dez mil. Mentras que de
nove mil kilos de herba verde, pasarf ase a oitenta mil.

A sensibiliz.ación dos veciños encol · do problema é grande: por unha
ban.da a daqueles que ven pasar a
au,ga sen podelà utilizar por falla de
infraestrúctura, e pola outra a daqueles aos que lle asolagan as terras polo desborde e ruptura das canaletas ou pola do desnivel. A f~lla
A NECESIDADE DUN ~EGADIQ
de comunicaCión entre os veciño"s é
grande; os da e·sqúe-rda do Cabe
- As características do Vai de Le- pénsan que regan os da dereita, os
mos, de climatoloxfa ben distinta ao de arriba pensan que reg~n os de
do resto de Galicia, e con dua~ par- abaixo, e os de Vilasouto pensan
tes diferentes: dunhâ banda a-zona ' que somente eles son os perxudicaalta, ·Bóveda, Rubián, Eirexalba _e dos.
l;aiosa; seca e áspera, con produê- L
Un la.b_~ego de Santa Mariña de- ~
ción de viño, e por outrà banda a
ben nin ha o
~
zona que bordea orfo Cabe; húme- clanos:
. ' «non quedou
.
da
rica,. con producción -de pata- quedar nunca .. ·Hai moita cht1pa. En Cl..

e

C crego de Vilasouto, Francisco
Corujo Corujo, que se autocalificaba
«pego vello», envolto na sua sotana
preconclliar ao pé da nova eirexa, '
laiábase polo prado que lle quedou
batxo da auga, afnda sen quererse
pronunciar abertamente nln a favor
nin en contra «0 embalse está feito
pra regar e progresar, e eu estou co
progreso».
Noutros, o descontento é maior,
a señora Xosefa Rodrfguez, xubila da, sen medlos de vida, esprésase
asf: «non nos pagaron nada, colléronnos hortos e prados prá carreteira. Dêber débennos poucos cartos,
porque compraron polo que quixeron. Están agardando a que pechemos os ollos».
Os comentarias reflexan, por outra banda, o conformismo diante
dunha obra, realizada a costa dos
bens dun pobo, de dubidosa utilidade: «Temos que estar contentas,
que remedio nos queda».

LOIS CELEIRO
XOSE R. POUSA

«A AUGA PRA RIBA NON SOBE, METERON TERRA EN VEZ DE CEMENTO»
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NO DIA DO MEDIO AMBIENTE:
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A DEGRADACION ·DUNHA RIA GALEGA

1º

XOSI R. MARTINEZ SANCHEZ
LAI
Mellor poidéramos decir: a degradación da Ria pontevedresa, da sua atmófera, do seu entorno, da sua fauna,
da sua flora e do home mesmo; se este proceso non se
interrumpe, porque todo foi envelecido, hastra o ordenamento xurfdico que nos protexe e que era o noso amparo
contra da falla de escrúpulos dá ollgarqufa dos cartos,
que somente pousa os seus ollos turbios nos beneficies
inmoderados, na corrupción e no vilipendio.
Todo comenzou na primaveira do ano 1957. Un espléndido Mercades PMM, procedente de Madrid, chegou
a Lourlzán, parouse nos PLACERÉS, 1 Ouh paradoxa do
destino 1 Do seu interior apéase o Sr. S1,Jances, daquela
presidente do INI. Con ollada escrutadora observa a fermosa e virxfnal zona. Alf ibase instalar unha fábric,a de
pasta de celufosas de proceso quf mico, tipo Kraft (en Alemania e outros pafses están prohibldas). As autoridades
provinciais e locais que o acompañaban, fellcitában·se unhas ás outras, somente lles faltaba bailaren en rolda, tal
era a súa ledicia. Na sua tolemia , Rroducto de conversacións telefónicas cos mandaméls d~ administració.n ç:e'ntral , esquecfan a grande riquéza marisqueira que se iba
destruir, o golpe de morte ao porvir ~u·
rfstico, a desvalorización dos terreos
(hoxe ninguén os quer), a condena á
emigración dos mariñeiros e pescadores pertencentes a unhas 5.000 famlllas, en fin, a destrucción lenta e irreverslb le dunha das méis belidas e ricas rfas
do mundo.

otorgouse - ¡ ouh tempos aqueles 1- a pasá res do informe da Comandancia de Mariña_, que di asi: crA in~talación
da fábrica de celulosas no, lugar que se pretende, produciria un grandlslmo prexuício a toda a zona marísqueira da
Ria de Pontevedra, e debera señalar,se un lugw de empla. zamento májs Cf!ra afora da ria, fHJ. mar aperto, ,ande os
seus efectps non foran tan perxuc/lcia/es a ún dos medias
, de vida máis importan~es · da xente humilde da regi6n».
Asimesmo, a Dirección Xeral de Na.vegación,, r~conocen
do os informes da Dirección Xeral de Pesca Marftlma, dice que. crdebe desestlmarse . a p_,etlción.1#.
As famílias' dos mariñéiros opóñense a que escomencer:i as obras, que IJOn teñen licencia preceptiva e ir:idispensable. Prodúcese a revolta ..A Corporación Mµnicip.al,
que pode e débe intervir de.ntro da máis e~triçta ortodoxia xurfdica, ou dimitr, cala a boca. Intervén a Guardia Civil , pero a benemt3rita non tén equipo .~ é necesario, pra
sacar ás mull~res da au·ga, ch~mar- ao . barco de guerra
«Hêrnán <:;orté.s», que dende F;errol chega a Lourizán, con
infanterla ·çie mariña a' re~pller. en lanc~as ás. amotinadas.

Sin perxuic10s - engade - da inspección que as autoridades competentes exerzan sobor lias Instalacións, éstas
serán obxeto de especial vlxiancia e inspección do inxenleiro director do Pobo de Pontevedra. E - remata- , o
incumprimento de calquera das condicións anteriores, será causa de caducidade da concesión, e chegado este intre, procederase dacordo co que determinan as disposicións vixentes.
E esta autorización cuios térmlnos non se oumpliron.

'Pasan dous anos. O oito de Mar~al de 196J, unba industria vencellada crElectroqulmlca .del Noroeste -Sociedad
Anónima)) 'ELNOSA), pide ·e concédeselle ' polo mesmo
, axuntamento~- licencia , prá . instalación dunha fábrica de
cloro e sosa. Escomenza . a aparecer mereuio na ria. A co- ·
misió_n provincial de servicios técn'icos o.ficia ·varias ~Efces
á empresa por mor destes verquidos, · qu~ levan camJño
de transformar á fermosa Ria nunha segunda Minamata.
Non. sabemos deica que punt0 .estE;i' problema se combatiu. pero temos·motivos pra supoñer: que no fondo da baía
asisten grandes çalltidades deste peligroso metal -~e que,
aír.tda hox~, ao parecer; sJguen os verquidos.
As vulneracións da lei e os seus reglamentos son enormes, impropias dun
' país que presume de Estado de Dereito.
No_n - ~ somen-te Celúlosas e. Elñosa,
senón tamén o Axu.ntamento quen colaborou nestas vulneracións. O Axuntamento permitiu as instalacións indi,tstriais nunha zona residencial proibida
nos plans de Ordenad óñ urbàna en vi gor, e ilas non obedeceFOn nín ao Axun tamento nin á Dirección Xeral d_~ Portos e señales Marítimas, nin a ninguén.

lnevltablemente, encetábase o proceso que manteria con suxos trazos ind lebles a unión de Pontevedra e Marfn
o marcaria pr-e sempre a aque les hom es
que dunha ou outra maneira permitiron
ou colaboraron en tanta Ignominia. O
plato d 1 nt 11 a público seria o seu vl llp ndlo o romlo. Algún s morreron xa,
utro
fnd viven pra poder ver cos
us ro lo oil e a d " gr dación cul min n o , que un b n pontevedrés, un
bon galego e hastra un bon español,
non pode contemplar sen asomárse ll e
as bágoas aos seus ollos.
Chega o dia fatal da ocupación dos
terreos. A orden ministerial publicase
no B.0 .E. do 30 de xunio do 1978; autorizase ao Instituto Nacional de lndustrla pra ocupar unha parcela de terreo
na zona marítimo-terrestre da beira sur
da Ria de Pontevedra destinada á construcción dunha fábrica pra pasta de celulosa Kraft, de 612.500 metros cuadrados. As condicións que se deberán
observar serán: A concesión otorgarase
a titulo precario, sin plazo limitado, e no
caso de ter que revocarse, somente terá derelto o concesionario a ser indemnizado polo valor material de todas as
obras, previa tasación. Quedará fora da
concesión o derrego de terreo comprendido entre o ferrocarril de Pontevedra a Marfn e a anterga carretera de
Pontevedra a Cangas. A presente autorización reffrese escluslvamente á ocupación da parcela correspondente sln
prexuiclo da obtención dos correspondentes permisos ou autorización pra
realizar as obras necesarias. As instalacións de depuración de augas residuais proiectaranse pra que éstas teñan
un DBO inferior a 20 ppm. As obras quedarán baixo a inspección do lnxenieiro director do porto de Pontevedra. O
censionarlo adoptará ás suas costas todas as medidas
que se lle impoñan pra reducir a tosicidade das augas residuais hastra as lindes que permitan a vida do marisco e
da pesca. O concesionaria quedará obrigado a adoptar
todas as precaucións necesarias pra evitar maios cheiros,
fumes, polvo, gases tósicos e cantas circunstancias poidan ser molestas pra o veclndarlo e nocivas prá saúde.

millóns de pesetas pra responder àa efectividade e permanencia <fostas instalacións, que o Axuntamento. poida
· estable.cer · peches es,t acionais en ·determinadas datas
.etG ., etc. Non se cu_mpriu·ningunha dai condici6n1 esi~
,xldas. Tanto -o alcalde, coma-o -secre.tarlo, eoma o lnter_-ventor, deixaron sen cumplimentar o acordo que. tan laboriosamente fora tomado pola Corpor~ción. Sigue, pór tanta., a degradación e as. súas seeuelas.

E tantó o que se podía falar des.te desgraciado asunto, que ista crónica acadaría aéz veces a sua estensión e ainda
non abondaría. As instalacións s~brep
ticias de grandes-depósitos de cloro e o
transporte deste gas letal en cistemas
·' polo centro- da cidade , son un peligro
constante e cotián.
A ría morrerá dentro de. poucos
anos. asegún declarou o Xefe provlñcial
de Saniçlade. Enón transformarase nunha cloaca, polo que as solucións e .remedias pra evitalo son urxentes. Os habitantes. temos posta a nosa espranza
nunha administración democrática, onde todos poidam<?s aportar as nosas
ideas dentro · dun marco de igoaldade
diante da 't.:ei, sin favoritismos nin compoñendas. Oñde a oligarquf a non poida
campar polos seus respetos. Pero, mal
empezamos. «Nuestro diputad0>> por
Pontevedra, pra máis inri, D. Jesús
Sancho Rof, do equipo gobernante,
subsecretario do Interior, botounos aos
xa tranquilos ciudadanos un xarro de
auga fria pola càbeza.
Declarou aos nosos perioa1sta~ que
«tén informes de que 01 estudlos feitos
Os feridos ingresan no Hospital, Nos baixos do Palacio de
Xusticia celébranse os consellos de guerra. Os habitantes
de Lourizán e Os Placeres ainda están amedoñados, non
queren informar aos reporteiros.
As obras siguen a ritmo acelerado. A factorfa entra en
funcionamento cometendo toda clase de infraccións. Escomenza a destrucción da Rfa. Os maios cheiros e a degradación fanse insoportables. Pasan tres anos, un novo
Gobernador Civil (Ô Sr. Encinas Dléguez) conmina ao alcalde pra abrir un espedente de licencia, con planos, memoria e proiectos de medidas correctoras. Asi, chégase á
memorable - por moitos conceptos- sesión plenaria do·
11 de agosto de 1965, pra debatir tardfa e incorrectamente (asegún a Lei de Réximen local) unha l.icencia ·«a
posteriori». Preséntanse cáseque trescentos escritos de
oposición, entre entidades e particulares, que se rexeitan
en bloque. Acórdese conceder a autorización baixo das
seguintes condicións: que no plazo de oito meses se instalen as medidas correctoras necesarias pra evitar daños
á atmósfera e á Ara, establecer un depósito-fianza ·de 26

son absolutamente falsos. O tema
da contaminaci~n de mercurlo da rfa e tltanlo ra·
dioactivo, que non sabe quen o inventou. D~ todas
maneiras, noméase unha comisión e unha subcQmisión
que emitirá un informe pra tranquilidade dos ciudadanos
e ofrecerá unhas medidas a medio e longo plazo, posto
que non hai, en absoluto, ningún problema prá saúd dos
pontevedreses». Estâ comisión e ist¡;t subcomisión son
puramente técnicas, con toda a frialdade do tecnicismo,
ausente, na maiorfa dos casos, de vivencias humanas so:cia is.
Mellor teria sido, Sr. Sancho Rof, que vostede incluíra na comisión representantes do pobo, das cofraffas
de pescadores, dos axuntamentos afectados e mesmo
dos biólogos e qulmicos da. Univer:_sidade Compostelana.
E o pobo quen debe xuzgar estes feitos e proiectar o seu
- veredictO sobor do dictàmen, non a frfa tecnocracia. Eu
permftome pedir humilde, pero enérxicamente, a sua dimisión. Ao amparamento do artfculo 41 da nova Constitución, aprobado pola comisión parlamentaria haí uns
días, permitirfamo.
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Euskadi

Países Cataláns

1° Congfeso. de LAB

Unha Constituci6n ámbivalente
EMILIO VEIGA
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LAB, o sindicato da esquerda abertzale revolucionaria, celebrou
o seu .primeiro congreso. Un pouco despóis do de-HASI. A decisión
máis importante das aprobadas foi a de independizarse do KAS. A
~oordinadora · -A bertzale Socialistá queda reducida deste xeito 6
sua móis mlnima esprelión na medida en que as dúas forzas que
actualme-nte a compoñen, HASI· e ~AIA, enceta.ron hi pouco os primeiros contactos de cara ó'-formaci6n· dun partido· único. A Koordi·na dora contà, por outra banda, C'o-:apoio incondidonal de ETA-Militar. ·
·
·
·

Barcelona foi a capital do Eurocomunismo por un dra. Este luns,
29 de maio, con ocasión dun mitin organizado polo PSUC no que
pa.rticiparon Enrico Berlinguer, secretario xeral do PCI, Santiago Carrillo, ~ecretario xeral do PCE, Antoni Guti,rrez, secretario xeral do
PSUC e Gregori López Ramundo, presidente do mesmo partido; e
onde tamén estivo prese11te Colores lbárruri.
·,
·
·

.·Pola. mçiñá, .denantes do mitin
:- aínda que non quixo referirse a
que eilche1:1 á praza de touros da
ningún concreto por falla de pro' ·Ma.númé'n'tal ás 8- da twde , houbo bas - . O que se constata cla_r A Koordinadora, que protago- ·oláslca e crónrca en Eu skadi: Marunha rôda informativa cos dirixen- ·mente pra o secretaria dô PC ita -• ·
nizo u as millares e máis importín Vi lla , as FOP e os seus incontes ewocomu nistas, .na que estivo liano é a participación da estrema
tantes movilizacións de xurdiron á
trol;dos.
..
· ·
A NOSA TER..RA.
..
· dereTta neste aténtado co fin de
morte de Franco, perteneceron no
Tres foron os temas tratados: o desestabilizar o. sistema italiano.
seu niome-nto, os ~ político- milita- · ROXO ~<:'R UN D~A .
. .
asu_nto ' Moro, o euràcomunismo e
A· Democracia Cristiana , ·partires, ElA, HÃSI , LAIA e as org~ni- · . ~ mrntstrc: do interior vi ~itou.
asuntGs internos. .
do que' goberna ltalia, manifestou
zación's obreiras LAB e á. hoxe de ~ -_r,am~_lona pra _tra t~ r d.~ democ_r_a- .
. Nón .é nova a condena qúe os · ao rente do se·c uestro de Moro
··. - ·da
L'AK.· . · · · ..
· t1zacron
elas inst1tuc1ons
fora1s,
saparec
l
·
·
·
.comurJistas italiaAOS fan da morte 'q ue o Estado ital iano non tén me· 'Logo do 1 5 éfe xurlio, qs polihoxe nas màns de xentes que · de ,Aldo Moro, e-- BerHnguer ratifi-· . cànismos de defensa. E' a Berlih mifiS' de' EIA abanclona·ran· K~S .
a-rrépían ào mism'íslmo Marfín Vi - ·~arí.a.ç engadindo «de todos os
guer pedímoslle ·que se ·manifos· a 'Koo.'rdt'nad· ora que.po'·u
lla polo seu- derc'ítisimo. Tamétl
.
.
.
d'ta 1 que
xeitos!
. o o b xet1vo
primar
tara a'à respecto .- ·Afir maría que
Co que
seri·amen te ~fect'ada na súa bas8'
tratou . sabor do tema dos incon.:.
se pe.rseguía co . secuestro . que
non é certo totalmente, ·xa que a
social. A saída re cén de LAB ,. viu·trolados e prometeu rápidas saiu ern o cio çlerrocamento da repúblidemocracia está moi arràigañada
se fo rzada pola m ilÚancia de EIA . cións feitas realidade xa 0 pasado· ca e da democracia italiana, non o
no p9bo .itali?'.1º ·~ e_enç¡adíu que .
luns CO traslado de noV.~ gri$eS de -c~"rís·· e,,.-L7_.,t..ro.fT-,º ·e
" -n·e' .,,~~e· nsopódése
. d
d t
én C-aiqLÍera CêlSO •. se así fora ,' OS
8 sectores d 8 in • epen e::n .es que
Donosti. Ma~rtln '\ti ila."foi , =po_~ ríwr
v
:::1
_¡fj~ _,
non estaban de acordo cur:is pla_n .
:.: d~ecrlr~ q-Úe~"foi
·fracaso».
' re$ponsàbles ~ son ·· os demócrata texamentos do sindicato que, na
desta e·· pol9s ~u~s inu,qjtadas p9s- - . :: ..:::· .r. -~ '''"'l
..
.. cristianÓs que está n ·no Goberno .
tu ras , roxô ,pbr. Ui:.1,: d[à ,A súã ~apu .::' ' ' .;'.-· - .,;- .- '.
· · Tanién ir'lt'.eresaba $8ber o que
sua opinión o · limitaban granderàda võÍta ~ f\-'.1.aêitJd del»euse a,se-_ : ~~1~-~~:~D-~ G.fSO·_~ORO "
hai detrás dps Brig adas Roxas. E
1:iosQ 1_nte:e~ iba _preci~amente .
gún as malas ·língoas, á rnala cont~ro
~
2
o líder' euràcomunista .considera
A medida supón , asimesmo, un . ciencia qlde lle prod ocí,u o insólito _.oi._en~e 1?9_ lo _ que P.u.1de~,ª ha_ber deque O que é evideAte é que é unha
ciuro golpe á política recén _ap'ro·· feito. En teta ! non estivo nin as tr~s. _ Por exemplo, que opinan os
maniobra .da u ltra ~ dereita, pro que
bada no 2º congreso de HASI ,
24 horas, incl~ida a nólté, e "útili- -- elo ¡:>CI ·da hipótesis de que no
sin
dúbida tamén están composque decidiu a potenciación de
zou pra viax~ r u~. vel~cisimo heatênt?ª º con tra Moro esta_ban
tas por .fanáticos q _ue coidan que a
KA S.
licóptero.
·
- · -- imp+ícQdas po~encias extran,xe1ras.
revo lución se acere.ra traguendo a
Polo de agora, esta decisión,
B'erling.u_er .o.pina- que non e wnha
lta li a unha dictadura autorita ria.
que hoxendia beneficia c;!e xeito
A CRISIS
'_ hipótesis el~scârtabJe e que está
«E esa nori - é asi -·dixo Berlin especia l á política de EIA, nOD,. DA PRENSA . .
moi espªl_lada t'âl oreencia entre
afecta a outr~ co.alicc.ión máis
EN EUSKAQI ·=·:.._-· ~ - .-·-~ ~-"·
0 ~ :·_fçilia·nos~ El mesmo non des- gue r - e ademáis, ~odas sabemos
o que costa desfaçerse dunha dicamplia e que vén de presentarse
Pra rem_2t~r, e=l-?méíl.;eomo p.o- _' ca rta iñcJuslVe _a participación de
vedade q!~,s~m~_!].ét. B¡>tá ~a ~:çr_Lsis
se_rvfêi os·- -seúéto-:S estranxeiros
tadura cando está nc¡· pc_:>der».
ao público'en Euskadi: Herri Bata-suna (Pobo unido) .
"
·' - çla· revista « Puntõ- y·J1or.a ~cie Eus' Ffêrri ' àatàsuná é un.ha · coalikalerria», o únicÓ semànario de-inción electoral formada por ANV,
formación política en español que
ESB, - HASI e LAIAr pra forzª-r unesiste en Euskadi. A revista , que
ha tq.fte_autonomia a traverso das
non cambeara demasiado de
elêcéi6ns muniiipak Aba.rea par- - plantexament~.!? d,end~ os seus
te·
ámbito da esquerda al::íertzaorixes, viuse inmersa .na crisis xele. A ela faltan dous partidos desral da prensa, cunha clíentela que
MARIA ALONSO
te sec tor : EIA e ESEI. Argumennon busca x a as mesmas n0ticias
A}J
mar~~
dos
intereses_
populares,
·
o
debate
da
Constituci6n sitan _estes últimos que as municie o mesmo tratament0 ·informatipai s están moi lonxe, e que a ba- · vo que denantes do 1 5 de xunio . gue-o seu cyrso no Congreso dos Diputados. Trátase dunha marcha
tali~ estará completamente deci- A forte baixada de vendas obrigou lenta que õs dous grupos· .maioritarios, UCD e PSOE, trataron -de
dicia pra daquela.
á publicación a despedir a .todos acelerar-negociandê>pola sua conta un principio de aco.rdo. Deste
·xeito, aprobáronse de maneira case mecánica" -coas ausencicis
Apçrte da división da esquerda
os seus redactores. Espera vivir
de Alianza Po_pular é Partido Nadona1ista Vasco- 25 artkulos enDbertzale, hai outra noticia ta_m én
ag<:>ra das colaboracióri_s.
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O EUROCOMUNISMO
Xa r~feríndose ao Eurocomu nismo, Santiago Carrillo afirmou
que «era unha cousa· seria». califi Gando posteriormente, a instan ci as dun xornalista italiano, a marcha do· «movemento» dende o en contro en Livorno hastra hoxe, coma esce le nte, amosando como
proba a esperiencia de diálogo e
col aboración de goberno do PCI ,
así coma o avance do PC español
e a sl'.1a política de propiciar o diá logo ,
Aca baria Carrillo apuntando .
· no t1trd arelen de cousas, tres posibilidades rl e fo-rmación de novas
. maiorias pa rl ament~ria s e de goberno: un goberno WCD- PSQE, un
gober.( o t rip'a rtito UCD.. '. PqOEPCE máis minorias vascas e cata lanas e un goberno UCD- PSOE
cun 'p rograma· de ma'ioría no _q ue
· participarí an PC E: e outros grupos
'·c9ma a «Convergenciá Democrári ca tle ·Catalunya». A primBira posibilidade seria pra Carrillo a de
· m áis ·probab ili dades, por parte
elos grupos implicados. Un día cl onantes -- domingo - o honorable
Tarrad ellas vía outravolta baixar
alarm antemente a s1'.ia populari dade . Así , na visita á cict · de dormitaria el a Sta. CoJorna de Grarnanet , re col 1eu unha boa ch a de
pitos · ¡ue poden ser un bon
termóm etro - qu e m smo o co
muni cado oficial da Gen eral i tal
reconoceu.

España:

-O EurocomUnismo dé reunión
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. col de cuió contido merece a pena ~eterse.
A' EDUCA:CION ··

O PNV E 0 ~ 1° DE MAlO-~

· Hai en prh'nerio término un artículo . e ~eól ·da . educa'ción que
cor:istitúe un· moE:!elo perfecto de
c0mo compaxinar ideoloxías difecjye nos voj ou -ma_iorif9ria'IT.!ente
Bilbao, 19 de maio de J 978
re
ntes . .Ãec.onÓcese a libertade de
si os no~os úr:iicos argumentos
Estimado Sr. Director:
· - énsino· e faise · posible ao mesmo
- non . for~n o .diá[o~o ¡¡i o conven A ñõsa sorpres·a foi _grar:ide ,ao
· te~·po a ·a-xud~ con fo,ndos púb·liéemento, ser;ión P!? páus, as pole.r no ·periód ico da sua digna di. eos ao's centros privàdos. lntrodúrras e as çadé.as':
rección· unha infÕrmàción 'publi - ·
.:.cese,- Àembargàñtes, a posibilidaFeita esta . pu,ntt.ialización,
cada na páxina 1 3 ·sabor - d'a
rle de contrai e xestión por -parte
aproveitamos a: oportunidaae
PRIM~IRO DE MAIO. Nel.a atri.. de. 13rofesore-s, pais e alumn0s. Topra o saudar polo esfôrio - que
búiseilE;l ao PNV unha carga con
- .dos · estes aspe'ctos te rán de ser
supón a ydición dun periódico
r<paus, p'orras e cadeas». ·
concretados pàr lei. Deste xeito, a
como A NOSA TERRA cos moiConstitución permite por igual un
-sr. ·rnrector, non é noso estos incomenentes que hoxe
goberno PSOE ou un goberno deti lo nin son os nosos xeitos de
reitista. Chegará con que quen
~ctuación. Dirérnosl lt-J, pola. con- teñen a difusión das ideas.
detente o poder propoña a r.iodifitra, que o Partido , e diante da
Sin máis, saúdado moi atencación das leis. Esta reforma legal
ag resi'ón dun grupo de provocatamente.
é moito máis sinxela ca unha redo res, chamou ao seu servicio
IÑAKI M. ANASAGASTI
forma constitucional.
de ordên coa finalidade de proNalgunha medida ,, a Constitu texer a manifestación, na que
ción reconoce a sindicación dos
ian mulleres, vellos e nenos. O
N. de R.- A versión oficial
funcionarias públicos. Moito máis
Servicio de Orden do PNV acdo PNV sobor dos feitos ocurriesplicítamente, plantéxase o recotuou diante dun ataque , pero
dos o derradeiro l de maio
nocemento do doreito de folga e a
nor:i con cadeas, paus e porras. · non foi compartida, no seu
libertade sindical.. Outra medida
O Partid© Nacionalista Vasco
dra, por diversos medios de
de carácter progresivo reside na
- sementes neutralizou a devandicomunicación de Euskaái, co-"
constitucionalización da obxeción
ta carga provocadora . As oorras,
mo no·n o é, tampouco, por A
de concencia ao servicio militar.
cadeas e paus virían do grupo
NOSA TERRA. Respetamo1,
Çaberá a__posibilidaçle dunha presque lle impediu aà PNV -seguir - eso s(, a devandita versión ofitación social sustitutoria.
ha stra a Plazà Circular.
cial elaborada polo Pa.rtido
No artículo 31 ~ a Constitución
Nacionalista Vasco, e como
Dificilmente poderíamos ter
abre unha porta ao divorcio. Unha
tal, facémola pública.
credibilidade diante dun pobo
actitude puritan~ d~~ lexislador~s

.

o

clisfraza . esta posibil-i'âade coa espresión «ca u~a de- çlis0loción matrimoniai»., Neste caso, o testo
constitucional remite a unha r~
forma do código civil.

APOIO -A ECONOMIA
DE MERCADO
No terreo económico os artículos aprobados na Comi sión amósanse favorables á economia de
mercado e deles taise declaración
e_s presa : «Se re conoce la libertad
de empresa - di o artículo 34 en el marco de la economía de
mercado )>.
Como contraprestación _ao dereito de folga, -reconócense a tra balladores e empresarios o dereito a adoptar medidas de conflicto
colectivo. Veñen despois unha serie de pronunciamentos moi xenéricos encol do fomento do pleno
emprego, dereito á saúde, axeitada utilización do tempo libre, vi venda digna, etc, e introdúcese
como innovación dentro da tradi ción constitucional española un
artículo encol do medio ambiente
e outro polo que se crea a figura
do «defensàr del pueblo». _

ESTADO DE ESCEPCION
Finalr 1ente, o polémico artícu lo 50 constitucionaliza unha pe ç:: ull¡¡¡r fórmula de Estado de Es?

cepción . O testo dí o seguinte Yeito: «Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que
de' forma individual y COi] /a necesaria intervención judicial y el
adecuado contrai parlamentaria
los derechos reconocidos en los
Artículos 16 y 1 7, apartados 2 y
3, pueden ser suspendidos para
personas determinadas en relación eon las investigaciones correspondientes a la actuación de
/Jandas armadas e elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de /as facúltade_s reconocidas en dicha .ley orgánica
producirá responsabílidad corno
vio lación de los derechos y libertades reconocidos por las léyes».
Os articulas 16 e 17 a que se
refire o testo; recollen a limitación
másima ela detención preventiva
en 72 horas, a invioi aviliclade do
dom ic ilio e o secreto nas comun ica cións telefónicas e postais. Como pode apreciarse, a aprobación
do artículo 50 introduce: no testo
da Constitución a posibilidade
dun Estado de- Escepción. Ao seu
carón , aprobáronse , entre outros
artículos, _unha serie de medidas
que representan un avance con
respecto á situación legal anterior. Nembargantes, a maneira en
que pode concretarse gran parte
de este progreso haberá de espresarse en testos legais que se somet~rán a debate con poste rioridade á Constitución . Aínda non
está p revisto se unhas novas cortes sucederán ás actuais. O que sí
está claro e que a herdanza le><i slativa vai ser grande e moi' decisi va.
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Os pescadores en contra ·
da flota U.S.A. ·
tias ~ peligros causados polas
A loita que veften librando os vecfftos da pequena illa de Vle- operacións militares na súa terra,
ques contra da podente Flota do Atl6ntico dos Estados Unidos (V•- vense obrigados a vivir abafados
xas6 A NOSA TERRA n. 0 5), adem6is de choutar ós p6xinas da nun pequeno recanto. Perto das
catro quintas partes da superficie
pren1a internacional, xa acadou repercusión• xurfdicas e polfticas.
da illa foron ocupadas polas instalacións das forzas navais norteaPor unha banda, o gobernador
pescadores viequenses no mes de
mericanas. ~ decir, que os oito mil
de Puerto Rico pediulle ao Tribu- febreiro. chegouse a un enfrentahabitantes de Vieques somente
nal Federal que dea unha orde
mento radical cando unha piria de
(infunction) contra da Marif'la e a residentes da Illa, inclusive nenos disporian de 7 .000 cordas de terreo, mentras a Mariria aos
pequenos, ocuparon un peirao silnfanterfa para que rematen as
EE.UU. controla 26.000. Iso fai
operacións mllitares nas augas e tuado na mesma liña de práctica
terras de Vieques. O gobernador de tiro da artilleiría naval. Iso che- . que a anteira comunidadé se sinta
aplastada pola abafante presencia
portorriqueño alegou na súa degou a paralizar outra volta as mamilitar que priva á poboación dos
manda que o ((bombardeo, dispaniobras da sonada operación
medias axeitados pe vida.
«Spring board». Nembargantes,
ro de mis/les, operacións de deO certo é que ao ver a determia Mariña USA planeaba unha nomolición, fogo de morteiro e outras actividades mil/tares» que se
na ción que amosan os vedños de
va serie de maniobras que, baixo
fah na illa, atrancan o seu desendo tiduo de ((Qper.aciôn Sol/d Vieques no plantexamento da súa
loita, na que están dispostos a
rolo económico, poñen en peligro
Shield>> se encetarfan no mes de
empregar todos os medios que
maio.
aos residentes e causan daños
esteñan ao seu dispor, xa •se prinirreparables á vida mariña e aos
Por outra banda, os pescadores
cipian a ver algúns resultados
recursos naturais.
e demais poboación de Vieques
decidiron entablar un pleito con- . concretos. A prensa informa que 0
Pola sua banda, a Mariña dos
Estados Unidos sostén que Vie - tra da Mariña dos EE.UU. no trigobernador de Puerto Rico, adebunal Federal. A comunidade vieques é a única localización axeitamáis da demanda de iniunction
quense esixe o cese permanente
da de que dispón a Ficta do Atlánque presentou no Tribunal Fededas maniobras militares na sua
tico pra facer exercícios conxunral, tamén apelou dereitamente
illa e augas litorais, a devolución
tos tanto éreos como navais, teao presidente dos Estados Unidos, James Carter, pra que dea as
rrestr s e submarifios. Polo dede todas as terras ocupadas pol~
ordes axeitadas e a Armada ces.e
máis, lémbrase que a Mariña USA
Mariña e unha indemnización
cos seus abusos na illa de Vies viu forzada a safr no 1975 de
económica cifrada en CEN Ml ques.
LLONS DE DOLARES. A isa canti Cul br , outra pequena Illa costeiParece que a decisión de reclar d Pu rto Rico. Agora, os altos
dade fanse ascender os daños
mar CEN MILLONS DE DOLARES
rn n 1 s da Armada non queren
causados aos pescadores e dep rrl r o se 1 nt
mpo de maseg uindo as debidas canles xurídimáis residentes da illa de Vieques
nlol r
tiro qu t ñ n n Vl cas e o rebumbio que se armóu na
pola ocupación militar dende o
qu s.
prensa internacional incluído o
no 1941.
Co
THE NEW YORK TIMES, provoCaiba decir que os veciños da
cou a alarma no sistema.
J l
111 de Vieques, amáis das moles-

Puerto Rico.- CAMBRE MARIÑO

Xenocidio liberal
LONDRES.- CARLOS DURAN
A televi1l6n lnglesa (BBC) deu o pasado 23 de maio un programa sobre un «episodio» da colonlzaci6n de Auttralia que cecais
sefta o caso de xenocldlo consumado -en menos tempo en toda a
hi1toria. Este caso é importante porque os ingleses alnda teften a
sona de que o seu imperio foi benévolo, moi lonxe das barbaridades que fixeron por exemplo, 01 espaftoles na América.
Os ingleses estableceron a primeita colonia de presidiarios en
Tasmania {ao sul de Australia). en
1 803. Daquela habia na illa de
Tasmania uns catro mil aboríxenes, descendentes dos aborfxenes
australianos e separados deles
dende habia 12 .000 anos, cando
a suba do nível do océano tronzou
o istmo que xuntaba a Tasmania
co continente australiano. Estas
tribus estaban nun estado máis
atrasado do que os aboríxenes
continentais: esqueceran cómo
facer boomerangs, facer lume.
Pero vivfan en equilíbrio coa natureza e amosábanse amistosos con
quen la en pian amistoso, como
unha espediclón francesa no
século XVlll, que deixou o único
testimonlo conocido sobre deles.
1

As autoridades inglesas dábanlle armas aos presidiarios pra que
fosen polo interior cazar canguros. Moitas veces cazaban salvaxes. Logo, introduciron na illa as
ovellas, que acababan con toda a
vexetación. Os aboríxenes reaccionaron atacando aos pastores, e
matando algúns deles. Os ingleses, con ou sin a autorización superior, comenzaron a matar aboríxenes dunha maneira verdadeiramente salvaxe. Exemplos: queima los vivos, arrincarlles cachos

Jt

:e: ~ ~

de carne en vivo e darlla a com-~r;
·. a cans diante deles, enterrar un
meniñp na area deixando a cabeza fora e logo rebanarlla a patadas
diante da nai, violar unha muller
despois de matarlle o home, e
pendurarlle a cabeza cortada del
do colo dela ... As violacións non
eran nada novo: xa os cazadores
de focas {que por certo, case esterminaron as focas na illa) o
viñan facendo dende o comenzo
da presencia inglesa, e hoxe, os
poucos mestizos de Tasmania
descenden daquelas violacións.

O goberno británico fixo proclamacións do que os aboríxenes
non podian ler; logo, pendurou
das arbres -uns carteles pictográficos espresando amistada cos
nativos. Pra daquela xa quedaban
moi poucos. Entón chegou un misioneiro laico e levounos pra un
illote, tratando de civllizalos, e
conseguindo somente contaxiarlles a gripe, catarros, alcoholismo.
Os aboríxenes foron morrendo,
vestídos con roupa de homes
brancos, bautizados con nomes
de hérois gregos. Abríanse as
tumbas pra sacar os cadavres,
metelos e.n bocois de alcol e espedilos e Inglaterra pra que os estudaran os científicos. Era a época
que florecí a o darwinismo, e
aqueles nativos foron catalogados ·
como fósiles viventes do home de
Neanderthal. Darwin visitou Tasmania e dixo que as razas humanas fan o mesmo unhas coas outra& que as especies animais: as
máis fortes acaban coas máis débiles.
En 1876 morreu a derradeira
tasmaniana, deixando no testa mento a vontade de que non lle
removeran os osos. Pero unha lei
1do parlamento pouco despois permitiu levar o esquelete daquela
pobre muller pra que o estudasen
na Inglaterra os sabios ...
A histeria daquel pobo é pra
uns un caso tfpico da desaparición dos inadaptados, pra outros
é un pesadelo, pra a humanidade
unha acusación. Cecais a BBC
nos amosou ese programa pra
descargar a mala conciencia do
pasado imperial deste país suposta mente de talante liberal e democrático.

ANOSATlllllA

O SAHARA, E A LOITA
ANTI-IMPERIALISTA
EN AFRICA
X. A. GACIÑO
A posibilidade de que o Estado Espaftol e Arxelia cheguen a algún tipo de acordo pra revitalizar as suas deterioradas relacl6ns,- sobre todo pola necesidade dos productos enerx6ticos Importados de Arxella, p6n en primeiro plano o problema da autodetermlnaci6n do Sahra,
principal obst6culo, xunto co da afrlcanldade das ea-narlas, nas relacións Madrid-Arxel. Seftan cales seftan os resultados da ofensiva diplom6tlca espaftola por manter
unha~ relaci6ns afrii anas pretendidamente «equilibradas» -equillbrio que xa rompeu no 1975, co Tratado de
Madrid, que poftfa o Sahara nas mans de Marrocos e
Mauritanla, sobre todo do primeiro-, non parece que_
poida haber unha sltuaci6n estable nesa zot'_a africana,
se non -se tecoftece o derelto de autodeterminación .dos
sahara.uis,..que·xogan. 9quf un ·pcipel si~ilar ao dos pàles...tino no Ori'ente Medio.
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O réxime franquista español tiña en perspectiva unha especie de ·deseolonización controlada do Sahara, a base- Gte
certos elementos caciquiles,_que logo pux.eron ao descoberto ·
a sua capacidade de venda pasándose ao bando marroquf. O
franquismo opoñía entón os intreses da oligarquía esp?ñola,
sobre todo na esplotación dos fosfatos, que pretendian seguir mantendo, ·aos intreses do seu «fraternal aliado» marroquf, que levóu Q:iasunto deica o Tribunal Internacional de DenHaag. Pero houbo chamada ao orde dende instancias impe- ,
rialistas superiores (fálase dos mesmfsimos Estados Unidos),
coincidindo ademáis cos momentos- confusos da agonía do
dictador Franco, e doblegáronse ·~s intreses españolas.
Nese momento, o Frente Polisario era xa unha forza representativa do pobo sa~araui, unha forza que soupera despertar unha c::onciencia nacional, _de comunidade diferenciada, entre os ·diversos grupos nómadas saharauis. Como noutros sítios, a presencia do colonizador e as suas maniobras
pra configurar o futuro dos colonizados desencadeou a necesidade-- da unidade en grupos humanos cuia estructur.a social
non era aínda a dunha nacjón, anque xa tivera os seus xermoles. Cecais a certeza de que a autodeterminación do Sahara xa non poderia ser controlada polos intreses. españolas
influiu tamén no abandono desa vía pola Administración española.
Frente ás apetencias espansionistas de Marrocos, que, na
sua novã situación de país que aspira a convertirse en potencia africana, sinte a necesidade vital de contar cos preciosos
recursos minerais do Sahara, amáis da necesidade do dictador Hassan 11 de desviar a atención política dos problemas
internos, o Frente Polisario, pola sua inferioridade numérica e
de medias militares, tivo de buscar, lóxicamente, apoio en
Arxelia, o país que, dende unha perspectiva progresista,
disputa a hexemonia a Marrocos no Norte de Africa. Os saharauis non tiñan outr.a opción pra defender o seu derelto de
autodeterminación, enfronte duns exércitos que x-a invadiran
o seu territorio, ao día seguinte do Tratado de Madrid.
Con ese tratado, o derradeiro goberno franquista español
pensaba desentenderse do Sahara. Pero asumido polos sucesivos gobernas da Monarquía, e completado cun tratado
pesqueiro con Marrocos que pón en peligro aos tripulantes
dos buques de bandeira espariola que faenan nas augas saharauis, ao reconocer a autoridade marroquí sabor daque.las
augas, ese tratado fai tomar partido polo bloque imperialista
africano que se está a formar baixo da supervisión directa da
Francia giscardiana, frente a recrudecida loita anti-imperialista que recurde agora na mitade sur do continente·.
O problema pra o Goberno espariol son as importantes relacións económicas que mantén con Arxelia, que está a fustigar, non somente coa autodeterminación do Sahara, sinon
tamén coa de Canarias. A posibilidade de que esas relacións
poidan correr perigo é o que move ao Goberno español a tentar de atopar un achegamento ás posicións arxelinas, ao
mesmo tempo que a propia opinión pública demanda unha
actuación diante do caso do apresamento dos tripulantes do
pesqueiro «las Palomas». Pero si, como se dí na prensa, o Estado Español non está disposto a denunciar o Tratado con
Marrocos e Mauritania, non parece que poida aportar nada á
resolución verdadeira do futuro do Sahara.
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·Da troita, á ordenación' territorial (11)
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Falabàmos con anterioridade
da vez máis usados, acaban pada incidencia ~je diversos factores
rando nos rfos e regatos formando
na pesca , factores que r.epercuten - ~scumas (non é problema. que panegativamente na cantidade de
se · noutros países coma moitos
- especies das comunidades acufpensarán, que afnda o vimos percolas. Vexamos agora de concresonalmente hai duas semanas no
tar un pouco, esaminando algúns
reg~to que pasa pola Barcia, perto
deses factores negativos, na sede Santiago) e amáis teñen fósfoguridade de que quedarán outros
ro, que é 'venenoso. e) Contaminapor decir, polo qtJe esperamos des · ción· ·industrial, por verquido de
nosos lectores colaboren conossustancias inorgánicas. Á meiranco, comunicándonos todps os dade parte das industrias, por non
tos que conozan, dado que a dedec[r t~das, utilizan o medio flununcia pública na prensa é o ·privial e mariño pra desfacerse de
meiro paso _pra evitar tales feitos.
sustancias que resulten das suas
1) CONTAMINACION.-1) Por
actividades, productos qu~ lles
lavados de minerais. Aínda non
sobran cos que non saben qué fahai tanto que tembramos as aucer. Pra instalar unha industria
€J8S dl!n regatoí afluente do Tambúscase ·un lugar chan, ben comubre, , co ql:l:e se xunta en Portonicàdo, con auga pra utillzar e con
mouro, cun cor achocolatad~pola
alglln rfo perto prâ ceibar o qu_e
outras veces turbulencias que regrande cantidade de terra que lenon sirve; ésta foi e é aínda agora
mexen o fondo e arrastran ovos e
vaba decote; era · un fenómeno
a- ·pol!tica seguida prá espansióri
pequeno·s animais.
que se producía todos os días do
industrial, a política de másimo
111) AS ESTRACCIONS DE
mes e todes os meses do ano, po- beneficfo, sin importar as conseAREAS.-Dado o -incremento dâ
1·as actividadés das minas d~ -A ncwencias ecolóxicas, nrn as soconstrucción, compren grandes
xeriz ·situadas · augas arriba. ¿CánGiais. O lector eonocerá de maneieantidades de area pra edificar.
tos casos hai coma este na nosa
ra personal e por medio da pFensa
xeografia?.
- , como en diversas ocasións mrllei- _Esta area pode ser de rf o ou de
praia, e, carecendo totalmente de
2) ' Por Verquidos de- divers0s
ras de peixes mortos denuncian
contrai, fanse vérdadeiros espoprod u'ctos, tanto os orgânicos codun xeito brután un fallo mecánilias, coma aconteceu en Baldaio,
rna os inorgánicos, que proceden
co, un despiste humano, unha aconde se estragou por· completo un
titude de irresponsabilidades cara
principalmente da ind~stria, da
medio natural importànte a nivel
agricultura e dos residuos urbáns.
á sociedade ou Lin enfoque puraeuropea, en Ponteceso, en Corru0 caso típico de irdustria quecei- mente especulativo, aproveitando
_b edo e outros lugares, destruindo
be n9 medio fluvial pmductos -oras iacilielades legais. _ Os -nosos
an.árquicamente dunas e lugares
ríos levan hoxe (e nas rfas estarán
gánicos é a «Picusa» de Padrón,
de interés biolóxico (deixando xa
·que bota grandes cantidad~_s de
logo) aceites, colas, resinas, leaparte consider:acións de tipo tupelos, grasa e outros refugallos da- xías, ácidos, amoníaco e outras
sua prodtJcción- de curtidos, feLto . sustancia_s que xff teñen c_
ausado ,
conocido portados os pescadores
lesión~ a xente que se bañab-a.
que collen _ ~tes- restos cando
Polo que se deduce da prensa dos
pesca,n, e que ás veces tiran ás
últimos anos, esisten en Galicia
un fato de industrias con defici.en· augas polas noites (debe ser pra
que non os vexamos) coma com- - cias que van dende a ilegal idade
probaron moitas personas nas pahastra a falla de vixiancia e consadasie:stas de.Cesures á hor.a do trnl (sabemos.- dalgunfua · fábrica
baile pola noite. b) Tamén son reperto de Padrón que contamina o
fugallos. de tipo orgánico en granrío en diversas ocasións, e, por si
Boa, moi boa foi en -términos·
de· parte, os procedentes das .cloa-· fose pouco, cando vai haber insx.erais a campáña futbolística
cas que en todas as vilas (Padrón, peccións, sábese con anterioridados equipas galegos.
Noia, etc.) e cidades galegas, logo de, pro ¿ cómo demostrar ambos
de pasar por unhas «depuradoras» estremas? ¡ ¡ ¡ Hai o poder do caXa dende o comem;o da liga,
va n PªIª ás augas. E ·éste un pro- ·pltal, industrias, urbanización~,
o Celta contaba en todos os
blema que ao medrar os núcleos embalses, que afogan o nos0 mecálculos como un dos equipas
urbanos irá en aumento e co que dio en beneficio de tan poucos! 11).
cunha plaza case asegurada de
.as corporaeións municipais terán- O negocio é o negocio e por tras
cara ao ascenso á Primeira Dique defrontar, e qlJe de facelo ·haj moitas veces un trasfondo povisón d_
o Fútbol do Estado esmedianamente ben supoñerá de- lítico e caciquil que compre depañol.
nunciar. Volvemos recordar ao
sembalsas económicos consideE o pronóstico nesta ocasión
rables. Dentro dqs verquidos de pescador que non se pode quedar
non fallou, anque a última hora
productos inorgánicos temos: a)
en pensar na repoboación da troios xogadores do Celtiña tiveron
os procedentes da agricultura, ta ou si hai ou non reas. Debemos
máis problemas dos esperados
tanto abonas. (nitratos, fosfatos,
velar polo conxunto do rfo, pola
pra ascender dos que nun prinetc.) que arr:astrados pola chuvia totalidade das especies, pola pucipio se pensaban.
van parar nos ríos, coma os bioci- reza das augas. O último partido, xogado en
das (insecticidas, pesticidas), cati) EMBA~SES.- Conocido é
Madrid, no campo do Getafe, foi
da vez máis usados ao pasar -dúh- que dun tempo pra aquí se fixeron
ha agricultura familiar, tradiciqnal, no noso país pequenas e grandes · decisivo de cara ao ascenso, e o
empate (que por outra banda xa
e outra máis mecanizada; estes presas (o negocio da enerxía hi~~ vía vir, posto que un punto
droeléctrica).
Estas
obras
teñen
produetos poden · ser usados en
xa lle chegaba ao Celta pra o ascantidades escesivas e, amáis, unha repercusión inmediata na vicenso, e asimesmo un punto tamoitos teñen un períoçlo de per- .da de determinadas especies comén lle chegaba ao Getate pra
manencia moi longo, (Don Nicoma o salmón ou a anguía, que ven
non descender de categoría)
lás González, do Oceanográfico
diante sí unha barreira infranchegou de sobra pra facer real
de Coruña, fala de permanencia
queable, séndolles imposible cheo ascenso dos celestes.
de cuarenta e · cincuenta anos) e
gar augas arriba seguindo as-suas
os restos que quedaron logo da
rutas ancestrais, necesarias nalNon se pode, de ningún xeito,
traxedia de Seve~o ignórase canto
gúns casos pra desovar. Está clâpasar por alto a grande camte mpo permaneceran activos,
ro que as Compañías que se lupaña que estivo a facer ao final
dende logo moitos anos, C-Ontamicran a costa da alteración do meda liga o porteiro Hortas, apaganando canto entrou en contacto
dio, sexan cales sexan, deberan
do durante todo o ano por Fecon eles). b) Restos por actividapagar un canon compensatorio
noy, e que, nembargantes, nas
anual, proporcional aos benefides humanas, coma os plásticos
poucas ocasións que tivo, amocias, que fose destinado íntegraque hexendía enchen as beiras
sou de sobra a sua céltegorfa.
dos cursos baixos dos ríos, as rfas mente a reparar dalgunha maneiNon temos dúbida de que a
e as praias; no medio do océano ra o atentado que estas obras supouco ql'.le se reforce o Celta, e
Pacífico, a milleiros de kms. de te- poñen pra a nosa ecoloxía. Estes
a pouco que coil:le a grande canrra, Thor Hayardal atopaba deco.t e embalses causan asimesmo irreteira- que tén, a sua consolidaplásticos, aceites e outros produc- gularidade no caudal das masas
ción na primeira división non vai
tos. En calquer rfo atoparemos la- líquidas, como resultado dos maser moi difícil.
tas e neumáticos de coche usa- nexos das portas que caiban a auEn canto ao Deportivo da Codos, tirados alf por ignorantes e ga: chegando a deixar ·as- canles
ruña, pois, fixo máis ou menos o
porcos. Os deterxentes, tamén caás veces. cJse enxoitas, causando

e paisaxístico). debendo
IV) A PESCA FURTIVA.-Daconsiderar que a âestru cción de da a amplitude do tema, deixarécalquer lugar privilexiado da nosa rnolo pra un prósimo artfculo.
De todo o
xeografía é equivalente á destrúc- - CONCLUSIONS. ción do mellor dns monumentos e _espresaçio, dedúcense duas nece·pertenece ao pobo en conxunto : sidades: planificación galega denDo mesmo xieto que nas praias de o punto de vista de conservaacontece nos rfos, aparecendo di- ción dos nosos medias, en partiversas protestas xa na prensa (por cular neste caso, dos medias húexemplo no baixo Miño). No baixo medos, con vistas a unha OrdenaUlia é tan grande a cantidade de ción territorial, e vixiancia efectiarea que se saca (de maneira lt;- va, pois de momento polo que se
gal e ilegal, pois non todos os bar- vé. boa falla fai e ben de menos
cos que o fan teñen permiso; que se nota, a lexislación axeitada
¿ quén vixía ?) que as beiras esbo- d rigurosa que _permita de verdade
rrállanse pra tratar de compensar conservar o noso medio.
con este aporte .o perfil normal do
PATIÑO
río.

ALA CEN
FUTBOL GALEGO
que se agardaba que fixer-o. Non
se pode decir que a sua campaña fora nefasta, pro tampouco
se: pocle decir ·que .eslabarara
' aos sodos coa sua boa clasificación.
Sigo pensando que os males ~
do Deportivo non están nos xogadores, senón neses grandes
señores que rexen o Club ao seu
antoxo. e que por certo imos ter
de aturar ons anos máis.
Esperábase _gue as caras dire cti vas do Coruña - cambearan,
pero a burda habilidade do
Señor Alvarez, coa colaboración
da prensa (¿Por qué ?). e da alta
élite coruñesa, deu resultado, e
~s socios e forofos coruñeses
non van ter máis remedio que
aturar outra volta aos de sem pre: Alvarez, Corzo, Ron Fraga,
etc., co que a prósima campaña
do Deportivo, e desexo engañarme, non tén millo~es auspicias
que a. pasada.
En canto ao Ferrol, ou máis
concretamente aos socios, entrenador e sabor de todo aos xogadores do Ferrol, non podemos
máis que admirar a sua campaña. Tiveron moitos problemas durante a liga, como salarios
que non se pagaban, cacicad as
directivas, etc., pero nembargantes, a deportividade e a
grande categoría deportiva dos
ferrolanos soupo superar todo
isto, conquerindo un ascenso á
segunda Divisón do fútbol do
Estado español, ascenso que ao
escomenzar a liga nin siquera
so.i aban con él.
Agora hai que quedar á espera da venda e desmantelamento

- da ·planti ll a, que seique por desgracia var ser axi ña unha reali dade.
En canto ao Pontevedra- e o
Ourense, queda·ron nunfia posi ción media da táboa de clasifi ·ca ción . Agardábase moito máis
deles, pero tampouco se pode
deci r rotundamente que defrau daran.
O Compostela foi o único nas
tres primeiras divisóns que baixou de categoría dentro do Fútbol Galego.
Non se lle poden negar anceios de trunfo e capacidade de
loita aos compostelanos. Non é
ago ra época pra se laiar, senón
pra loitar, reparar fallos , e tentar
así voltar canto antes recobrar a
categoría. Penso que nesta últi mo o Dr. Mayán pode xogar un hô baza moi positiva.
Se o Compostela perdeu a
categoría, o seu posto na prósi ma liga vai ser coberto polo Lugo. Non se agardaba gra,n cousa
do Lugo ao final da primeira vol ta, pero nembargantes a decoración cambeou, e na segunda
volta as ¡;¡ctuacións do equipo
lugués contáronse case por victo rias, e así, debido a esta regu laridade, conqueriu o ascenso xa
algunhas xornadas antes que rematara a liga.
Resumindo, podo decir que a
liga, se facemos un cómputo xeral, foi moi proveitosa pra os
equipas Galegos. Esperemos
que o prósimo ano non se perdan as posicións tan traballosamente conqueridas.

MONCHO VIÑA

odereito e a razón
-.··r ........

~,

"...

2-8 XUNI0-78 · 16/ANOSATEBllA
,

-

.

. ;..

.

"

.. -

,

-

-

.

,.

";.~;::

i ..

._1 ··

..

-:.., ,

-

~

· . · _· ..

·1 · ..

. "":~ . ..

HOI
CAI"

LEIS DO MEDIO AMBIENTE,
PAPEL MOLLADO
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
((A degradación do medio ambiente t.,Onstitúe
sin dúbida ún dos problemas capitais que a humanidade tén plantexados. A esplotación intensiva dos
recursos naturais, o desenrolo tecnolóxico, a industriall7Ación e o proceso de urbanización de grandes
áreas territorf,1is son fenómenos que, incontrolados,
chegaron a at'neazar a capacidade asimiladora e re xeneradora da Natureza, e que, de non ser axeitadamente planificados, poden abocar a unha perturbación írreversible do equilíbrio ecolóxico xeral, cuías
consecuencias non son doadamente prevlsibles. A
universa/idAde do movemento en favor dunha defensa sistemática da Natureza escl úe toda actitude
abstencionista. O Estado debe asumir unha posición activa nestes ternas, porque aínda non é tarde,
polo que os esforzos prá protección do medio ambente débense encetar sín máis adiamentos». Estas
verbas que todos poderíamos apoiar, pertencen ao
limiar ela Lei de Protección do Medio Ambente do
1972; nembargantes, é boa mágoa que, chegado o
intre de aplicalas, a Lei se convirta en inoperante,
non tanto por ineficacia da mesma coma por fa ll a
de vont~ cJ
n quen a tén que cumprir e quen a tén
qu frlc r cumprir.
A monte clc Lei marca a necesidade de que o
Gob rno fix
s lindes másimas de presencia na
atmósfora d cada contaminante. Tales lindes poden s r máis astriotos en circunstancias de grave
s cousas, con declaracións de
. marxonci , as gún as
ou rl
se s lindes. Tales ni -

·1

Normas posteriores foron desenrolando a Lei ;
no que se refire ás normas de calidade do aire, fi xando as lindes e tentando que non afecten á saúde
das persoas nin perxudiquén aos animais _nin plantas; estableceuse tamén un réximeri especial prás
actividades "'p otencialmente contaminadoras de
grande importancia pra ·· Galicia (están entre elas
Centrales Térmicas coma a das Pontes, nuclearés
coma a futura de Xove; refinerías de Petróleo coma
a da Coruña, por poñer tres bós exemplar.es), pre- .
vendo unha inspección -mínima anual (?) con priori dade prás denuncias feitas polos Axuntamentos e
~€faturas de Sanidade.
A contaminación das augas, por outra banda,
tense de contemplar co q~e pra o caso ~ecolle ~Re
glamento de Actividades· Molestas, insalubres, nocivas e peligrosas. Son «molestas)) as que producen
incomodidades polos ruídos, fumes, :cheiros, néboas, ~te. «Insalubres», ·as que dean lugar ·a desprendeniento de _productos que poidan resultar perxudiciais prá saúde humana. ((Nocivas», as que poi dan causar esplosións, incendios, etc. Dende logo,
tanto os exemplos galegos .dos que denantes -fal ábamos coma outro tamén ben conocido, as Celulosas, merecen os ho_
n ores de estar nas listqs deste
Reglamento; pro neste caso establecese unha capacidade sancionadorà;. que ·se se usara podería ser
máis eficaz que as ridículas multãs da 't.ei d.e 1972 :
señálase a competencia das Comisarías de -Augas
prá vixiancia das condicións dos verquidos, CQ~hce 
déndolle a facultade de anular as autorizacións dos
verqUidos, caso do incumprimento por parte das
Empresas das condicións impostas. '
Con todo, moitísimos dos problemas da contaminación e da protección do medio ambente non
_somente non se resolven por desidia senón tamén
porque a lex.islación e inéonexa e deficiente: Preci sam9s dunha L.ei Xeral de protección do medio am,biente que contemple a defeñsa da natureza coma
un todo e que armonice ésta cunha pl~nificación racional da lndustria. Levar ao cabo o que xa decía o
limiar da Lei de 1972: «O· Goberno debe actuar tendo presente que o medre ecpnómíco, se se planmca
de xeito satisfactorio, non tén por qué provocar
daños ecolóxicos irreparab/es>>. E Galicia aínda .está
a tempo.

utilizar, contra i de fabricación

111

Por oulrn bancla, aínda que se p rte da base da
necesicl de da toma de conc iencia polos empresarios cle qu a roclucción da co ntaminación é ún dos
gastos co que tén que contar, estab lece a Lei unha
choa de axudas, tanto de subvencións e cretos pra
pagar os sistemas correcto res como de beneficios
na impqrtación dos mesmos. Pro ao mesmo tempo,
.stablécese tamén un sistema de sancións de diversas cuantías asegún os daños causados, pro sem pre baixos dabondo como pra non asustar máis que
él algunha pequena empresa.

da terra asoballada
UN ASOBALLO MAIS
DO TRANSPORTE
ESCOLAR
O dia 1 O de Maio, a media
ma1iá incla estaban os nenos da
parroquia de Suegos, no axuntamento de Pol, esperando polo coche
que os leva todos os dias á agrupación escolar de Mosteiro, pen sondo xa que o coche rompera ,
cousa que non estaba descartada
polo vello que é , os pais fóronos
levar nos seus coches, pero cando
volveron , á tarde , o coche deixounos a dous kilómetros e medio, e
o chofer dí olles que non os levaba porque a carreteira estaba moi
rnala e se querian ir, tiñan que
baixar andando hastra o empalme
de Lea (case 3 kms.); e así, sen
ou eras verbas, os nenos da parroquia de Suegos quedaro11 ser
transporte escolar.
A verdade é que a carreteira
non é de primeira, pero estana asfaltando, e por ela pasan toda clase de coches pequenos e grandes,
tên algún bache pero non é pra
tanto. Moito máis vellos e máis

buratos teñ&n os coches da em presa Trigo, que é a que fai o
transporte, pois algún tén o dous
mil da matrícula vella, están todos
escanastrados e chove dentro deles. Ademáis, a mesma empresa
fai o transporte a Castro de Ribeiras de Lea, e dende Ludrlo a Castro por toentia; tén unha carreteira moitísimo peor, pero se deixa o
transporte méteselle outro, e coma os coches inda que rompan
non valen pra nada, nalgún deles
118i que ter coidado de non me1er
un pé nun burato e ter que sair
por debaixo.
E de laiarse que unha vez máis
os nenos sexan asoballados por
quen manda; tanto o dono da empresa coma o propio director do
colexio, que pra maior foda, é o
alcalde do axuntamento.

ANTON LOPEZ
Suegos-Pol (Lugo)

CASTELAO
E NOSO
Sra. Directora de A NOSA TE-

RRA:
Veño de ler no xornal vasco

«&G 1N» a nova de que se tentan
voltar os restos de Castelao pra
Gali~ia, e que o presidente da comisión nombr~da a ta-1 efecto

se-

ría o presidente da <clnxu~ta» de
Galicia, o Sr. Rosón.
Pra os que conocemos a obra
de Castelao, e pra todo o pobo
galego, é completatnente inadmisible que os ideais do noso mellor
home sexan traicionados impunemente por alguén que é precisa-

mente contra o que Castelao loitou· toda a sua vida: o caciqu is11_10.

~EFUGAR DA
PROPIA LINGOA

Castelao xa o dixo ben craro:
Hoxe saín dar unha volta pol a
que
seus restos tornaran á sua
patria cando esistira nel°a l)rihá ciâade onde me atopo emigrado,
vêrdadeira - democracia.- E hoxe e. pra ~nterarme un pouco da v.ida
po-r hoxe, en Gálicia non esiste niñ - política, merquei o periódic_o mademocracia, nin predemocracia, drileño «El País», onde me puden
enteràr das liortas que armou o
nin cousa que se lle pareza.
Sr. Fraga e máis os seus compin- ·
Eu, como galego, nacionalista, ches en contra da cooficiaJidade
e emigrante que són, quero faéer das outras liñguas Racionais:
un chamamento aó pobo galego
¿ Cómo s_e pode ser tan mal na - :
pra que esteña atento ás novas
cacicadas que podan partir do seo eido Sr. Fraga, refugar así da sua
dos nemigos da nosa patria, e ta- propia lingua]
mén quero decir que namentras a
- Eu pregúntome se a ises como
NOSA TERRA siga estando asoballada polos mesmos de sempre, o Fraga e moitos · máis galegos
non debemos permitir maniobras abafántes, av~rgoñãdos e· ·acom:que vaian en contra do pobd gale- prexados da litnpa e fermosa Gali- ·
go. ¡VIVA GALICIA CEIBE!
cia, se lles pode chamar persoas;
xa que Galegos de ningua mé!neira.

os

F. CASTRELO
Vergara-Guipuzcoa
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A ARTE E OS XEITOS

FELIPE SENEN

HORRE9S, CABACEIROS,
CANASTRC!>S, PIORNOS

sa ao veios esmprecidos ou no
esquelete coma unha vaca tfsica. Pouco va1en as reçetas que
se deron en Madrid e que fica.:
E ben certo aq\{81o de que caron escritas no «Bol~tfn del Esdaq uén emprega o seu contesto
tado» do 13 de Marzal do i 973,
cul tural como relerencia; semnese «Real Decreto¡> que df así: ·
pre facemos relacións dende
«Todas las construcciones cononós mesmos e dende o noso
cidas con el nombre de «hómu ndo. Non é estrano que alrreos>> o «cabazos>>, existentes
guén da est~pa, dos ermos do
en las regiones de Asturias y ·
ce ntro, que desconoza Galicia,
Ga/icia, que tengan una antigueao achegarse o noso paí~ lle
dad no menor de un sigla; y sea
chamen a atención os cabacei cualquiera el estado en que se
ros: nin tan siquer cavil'á que
encuentren, quedan bajo /a . pró·:"
señan almacéns . de gran, máis - tección del Estado, que"impédios escritores: latinos Vitrubio e o
ben pasáselle polo miolo aquelo
rá toda intervención que _alter'! ,
~~·esrno poet~ Virxilio . falan ·aos
que xa escoitei nalgún caso:
su carácter o pueda prov(!)car su
·g
:· iras · comunitàrios, ergúi((¡qué panteones más curiosos
derrumbamiento». E siguen àsí
-d
,obor d0 chan _e:veritilad6s
hacen los gal/egos al . lado de
moitos outros artículos que fapol0 entramàdo dos páus. Ta.:.
sus casas!»... O cabaceiro somélan da groria, pro os cabacêi~os
ll alle ao turista unha tumba fa·mén na Canliga CCXXXVll dé
síguense descarnando .e·,veñen
miliar. Pro 'tamén as cousas as
Alfonso X se.pó'n -urí milagre nós
abai.xa. O propietario, un .colonl;
·graneiros; que de - valdeiros
hai que ver en relación inversa,
zado. xa non sabe discurrir á
-ax.iña ·aparecen cheos.
e velahí o que lle pasou a aquela
idea de p~a qu_é vale o graneim~
O fei'tó ·dé qtJê a- árquitectura
mulleriña que lev~ron a Madrid. ~ «¡cosas de los viejos de ·aniesi».
Resulta que- ao ollar a metrópoli
da· cabaceiro perviva · é- a- millar
Así , o cacique rianxe ira «Viiurro» .
co seu ir e vir de xente, de raña proba' pra amo~ar a sua utilidaobrigaba á familia Castela.o pra
.· de, a fui:tcíôn ~ que ten no seu
ceos, de estradas ... pro sin fin q.ue desmantelase <<.&que/là
cas, nin eidos njn comareiros, fi:medio: O t:i.órreo· 'tén de ser asr
construcción tan · puebleriria . y
.- éomo .e, noa· hai volta: Si a 'se:...
xo aquela pregunta: «¿E de qué
quf!_ atentaba contra las normas
-mente. estivera pechada· ou a
comerá tanta xente?».
del buen gusto ... » Aquil c'abacei.. rentes" áo charr, a hamedad.e é a
A nós, os cabaceiros, os hóro de Rianxo serviría pra o ãriã.. rentma . da . terra farf an que . o
rreos, os piamos, os canastras. '.grama da Editorial Nós. :
sonnos ben familiares, mesmagran amoreado · podrecera .
A tradición do cabaéeirÕ · é'
Entón esplicarilos ·que a con·s:..
mente dóennos como parte nolonga coma a Historia mesma,

trucción se erga sobre pés ou pitares que sosteñen as cepas e
os»celeiros cos seus tornarratos
coma rodas de muiño.
- · Cada bisbarra de Galicia tén
seu xeito de entender o graneifo. Non é pra menos si cavilamos que tamén as circunstantfas son diferentes: terras chairas ou non, si son lugares louseiros ou de granito, si é beiramar ou montana, ségún os culti' .vos que se dean... todo inflúe
¡)ra variar dun lugar ao outro o
xeito .de construir.
· . Hai cabaceiros todos de madeira, ou de pedra, ou ambalâsduas misturándose, ou moi sinxelos, feitos con canas tecidas
coma o canastra a modo circu-

andando aterra
«CONSIDERANDOS»
E ALGUNHA
NOVA MAiS
A cidade de Viveiro, ademáis
das súas vellas e esquencidas
liortas cos bispos de Mondoñedo, produciú unha cantidade
enorme de escritores. Algunhas
importantes Gomo, por exemplo,
Pastor Díaz ou Antón Vilar Ponte. A maior part.é deles quedáronse en escritores de pobo,
cunh9 raquítica sona local. Moitos escribiron en castrapo únicamente. Outros foron bilingues. Houbo algunhas verdadeiramente prntorescos. Case semella men!ira que unha cidade
ta'n pequena poidera dar tantos
e tan variados tipos.
Entre- os escritOFes que naceron en -Viveiro, houbo ún que se
chamou FERNANDO PEREZ
BARR'EIRO, nacido no ano
1-896. Estudeu no Seminario de
Mondoñedo. At¡andonou a ·carreira de crego e licenciouse en
Dereito pola Universidad Central de Mâdrid. _Nb ano 1919,
exercía a abogacía na sua cida-
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lar. Outros, os máis novos, serán
de ladrillo, de cemento ou de
uralita, que tamén os novos materiais constructivos están presentes nesta ' vella arq uitectura .
A decoración é importante.
No remate pónselle o pendón ,
que cecais seña unha perviven cia do culto fálico ou priápico:
fartura , abund ancia sabor do
graneiro. Tamén o cristianismo
puxo o seu emb lema, a cruz,
que vé n abenzoar e protexer a
colleita dun ano de traba ll o.
Santos, homes, ga los ... sempre
se argalla algunha leri a pra pór
de re mate no tellado do cabaceiro. Tamén no dintel estará n
as siglas do propietario ou a data da construcción , ou os símbolos astrais, todo misturado co
coorido que se lle dea ás t áboas,
terá de servir pra garbo do seu
dono e tamén pra análisis da
sua época. Quero decir que a
partir do 36 máis de catro señores caciques obrigáronlle aos
seus caseiros a pintar o cabacei ro de <<Rojo y gualdaJ>. Hastra o
cabaceiro sofre o asoballamento.
Cabaceiros parroquiais, da aldea ou do pazo, comunais ou
non, fan co muiño, co forno e
coa eira o esceario da Galicl a
rural.

M. HORTAS VILANOVA
de natal. Máis tarde trasi'adouse
ó Ferrol, onde foi presid~nte -de
«Acción Popular» e abagado dê
sona. Saiu diputado a Cortes no
1.936, nunhas eleccións anuladas polo Frente Popular. Culti:_
vou o xornalismo. E morreu cara
ós anos sesenta aproxfmadamente. Si non estou trabucado,
foi o pai de Fernando Pérez-Barrniro Nolla, que hai anos colaborou en Aturuxo, do Ferrol, en
Gtial e noutras pubricacións que
viron a luz en Galicia.
Fernándo Pérez Barreira escribiu algunhas libros, entre os
que lembro: Pavesas de la hoguera - lémbrese El resplandor
de la hoguera, de Valle-lnclán - , que saiu en Mondoñedo
en 1912; Andrómenas, que viu
a luz no Ferrol en 1922; a novela por entrégas Virgen y martir;
El Digesto no indig&sto - i carai
. co tituli.ño' - e-Ducia epíque de
fábulas.
De toda a producción de Fernando Pérez Barreira, El Digesto
no indigesto tén certo interés e
unha gracia un taRto folklórica.
Puolicouno a Celta, de Lugo no

Dõ D1gesto no indigêsto vou
escolmar unhas cantos «considerandosJ~ pra regalía do leutor,
como diría Castelao, deixándos
tal e como ve'ñen no libro e sin
tra.ducir, Os <<considerandosJJ
s0n un-ha parte das sentencias
xudiciales, nos que os xueces
fan os razonamentos xurídicos
pertinentes apoiados nos pre·ceutos legales pra fundamentar
- à fallo. Veleiquí. pois, o~ «consi. derandO$>X

,

ano 1952 e leva ~ un xenerosó
prólogo de Otero Pedraiô. Foi un
libro con ésito, sendo us sêu'S
mercadores princípalmente os
abogçidos. El Digesto no indigl~s
to recolle, nas suas· páxinas, un
feixe de feitos curiosos e de
anécdotas profesionales que
Pérez Barrefr'o foi recollendo 6
longo da sua vida· de abagado.
Magoa que estén tan perto do
«chascarriflo».

«CONSIDERANDO: Que dentro del círculo rectillneo de/' espíritu de justicia del proveyente .. .
CQNSIDERANDO: Que el
côncepto de heredero y de legatario son ·~onceptos geométricos con réffJCíón al espacio... ·
CONSIDERANDO: Que con
la. honra, de la mujer sucede lo
rñismb que con' las_ plumas de là
perdii, que separadas dé/ cuerpo del volátil, no hay quien las
junte ...
CONSIDERANDO: Que la
palabra «creo» es adverbio de
duda ...

CONSIDERANDO: Que al no
estar los al.catruces empotrados
en la alcantarilla, las materias
feoales debe recogerlas el demandado por el mísmo conducto que les dia salída ...
CONSIDERANDO: Que los
apellídos «SoaneJ> V «Seoane».
no · pueden confundírse, pues
mientras el prímero es patronímico el segundo es triptongo ...
CONSIDERANDO: Que l/amarse al Perito <<es Vd. un neoJ>,
o sea «peritoneo», no es constitutivo de falta de injurias.
CONSIDERANDO: Que siendo la servidurnbre discutida, la
de abrevadero del ganado del
actor, es visto que no pueden
abrevar en esas aguas, AÍ el demandado ní su família y sí solam'ente los demandantes... ))

Despóis de léf estas preciosi dades, ún ponse a medrta·r profundamente e o único comentaria qu~ se lle ocurre é este. por
certo ban orixinal:
. - Hai que ver cánto lles dá
de sí a cabeciña a algunhas homes.

MARIA PILAR GARCIA NEGRO
«VOU FALAR»,
NON .«VOU A .FALAR»

No noso idioma, os verbos IR
e máis VIR formah perífrases de
infinitivo, moi usadas na fala.
Como son verbos de' moV'emeilto . imprímênlle á perífrase resultante un senso progresivo dé finalidade. Entre o vêrbo ausiliar e
o infinitivo non vai preposición
n·en partícula ning 1.1nha d_e
unión. Así, é o correcto: VAI
TRABALLAR ALO, FOI FALAR
CON EL, FOSTES COLLER O
MILLO, VEU CEAR CONNOSCO , VIÑEMOSLLO DECIR NOS,
1

¿VES BAILAR?. Nesta cuestión,
coma noutras, vemos córno
teñen máis dun punto de contacto o noso idioma e máis o
francés, que tamén constrúe estas pe_rífrases sen a preposición
«a» («je vais travailler», «tu viens
lire ici» .. .).
E un castelanismo frecuente
dabondo a intercalación entre o
ausiliar e o infinitivo dun .(<a» que
en .galego non é necesario,
vaian ou non contíguos estes·:
VIMOS A T_UA CASA DARCH.E
OS LIBROS, FOI ONDA EL FALARL-LE DAQUELA CASA FORON A DO PEPE COLLER O
PAN . CANDO MORRER EU
VAIA dí un verso de Valentf n

Lamas Carvajal; E TI FUCHESTE
LONXE PREDIC.AR NO DES~R-_
TO, df nun poem~ Darfo Xoháñ
Cabana, falando de Castelao.
O verbo VOLVER na perífrase
de infinitivo que· forma, tampóuco non vai seguido da preposición «a»: VOLVEUNO FACER,
VOLVIÂLLO DECIR, VOLVEREICHO DAR; VOL:VE OtJTRA VEZ
PETAR NA PORTA. Por' diferen:
cialismo, úsase moitas ~ veces
VOLTAR, seña ou non proprio o
ºseu emprego, co cal cubre unha
parcela semántica que ás veces
lle non acai. Compra precisarmos que o seu significado é
-conforme á súa etimoloxía é o de ~dar a volta», «regresar ao
• ;

)

t

punto de partida)>, e, xa que logo, non conmutable en calquera
contesto por ((VOiven>. Frases como <rvoltou a faciana», trvó/t(Jse
contra· min», «voltará a face/oJJ
son unha mestura inadmisibíe
de castelanismo e pseudogaleguismo.
Unha nota curiosa que revela ·
hastra qué punto os prexuicios
do colonizado poden influir na
normativa ou nos Intentos de
normativa do noso idioma, feitos, no caso que imos comentar,
dende o español. Un dos primeiros lesicógrafos galegos do XIX,
o escritor Marcial Valladares, na
súa Cramática do galego dá como incorrectas estas construc-

cións sen «a» do noso idioma, ao
tempo que rexeita tamén o infinitivo persoal , por exemplo, xusto duas cousas nas que non hai
«homologación» entre a nosa
lingua e o español.
NOTA. 1 No n.º 17 , comentábase nesta sección o tratamento
errado dalgúns cuftismos no noso idioma. Na última columna
«colouse» un erro que debe ser
correxido. Onde comenzaba :
«HORIZONTE... » debía decir:
«HORIZONTEJ>, cultismo tomado
do grego, fixase no galego diferencia!ista «hourizonte>>, seguindo a falsa regra poco/pouco».

GUIEIRO
MUSICA
ENRIQUE MACIAS
OS CAMIÑOS
DA NOVA MUSICA
EN GALICIA (e 111)
Xa comentara que «Longa
noite de pedra» me parece un
absoluto fracaso compositivo.
De entrada, afirmarei que a obra
é unha demostración de desconocemento do instrumento vacai. Somente asf se lle pode esixlr a unha soprano que catro segundos despois de dar un «mi»
sobreagudo, dea un «mi» grave
(¡tres octavas de estensión !) ou
as variacións dinámicas que a
partitura esixe - diráseme que
Esperanza Abad as fixo, logo
non son tan imposible e é certo,
pro insisto en afirmar que o
prantexamento se debe mais a
desconocemento instrumental
que a necesidade espresiva,
pois no desenrolo da obra non
aparece lóxico que pida esas
axilidades - . Ademáis, a falla de
calquer prantexamento de desenrolo, a falla de coerencia interna da obra é notaria, ¿qué
tentou fa ce r o autor? Polo que
rosp cta á cinta, teño de reconocer a mlf'la incapacidade pra
ntencl la. Ignoro a que pode
responclor a intención do autor,
pro non conq uiro ver a funciona lic.lacl el e lquelra das duas
1 ~ 111da , nln slqu ra coma baixo
ntlnuo; vid ntom nte, o ma
r rn {1 num
on ro orgonilado
pl> l t r e rt v lor sproslonis
t • pr uni! v L ~u s
d pta o
a tren form rse
ouvido, el 1
nun 1 m nto có que molesto
o p rf c t monte suslituible por
outro c 1 uelra. Pro o problema
fundamental está no testo; dun
xeito parella ao que comentaba
de Arrano Beltza, «Longa noite
de pedra» é un poema cunha
gra nde forza significativa apoiada nun sígnificante riquísimo a
nivel fonético - abonda con ler
o primeiro verso e mirar prá secuencia consonántica - ; tén de
presentar, polo tanto, un desafío
ao compositor a superación do
significado na propia linguaxe

ao

musical. Esto é evidente que
non o conqueriu Macfas, que
quedou no plano da espresión
- é doado crear unha sensación
de anguria ao traverso da voz
(alasando, con variacións dinámicas ... ), botando man da onomatopeia - esquecendo o valor
musical do significante; na obra
non se atopa a menor atención
ao elemento fonético e sí unha
loita perdida de antemán, coma
é a de tentar loitar cun testo no
seu campo, o semántico.
Polo que respecta á interpretación, Esperanza Abad estivo
estraordinari a. Amáis de superar
tódalas dificultades técnicas da
obra, soupo meterse plenamente no seu mundo cun dramatismo dlffcilmente repetible. A
obra estaba pensada especialmente pr~s suas características
vocais, e deulle un tratamento
moi por riba da partitura, sendo
ela quen conqueriu enchela de
sentido. Esperanza, indubidable-

ESPERANZA ABAD

m nte unha das voces máis importantes deste momento, amosou dende hai tempo un intrés
especial pola música galega vacai. No seu repertorio están numerosas cantigas líricas, e é
magoante que non atope en Galicia un intrés da banda dos organizadores de concertos.
Xa comentadas as tres obras,
prantéxome a pregunta encol da
galeguidade da obra de Madas.
Non creo que se poda definir
unha música coma galega polo
testo melódico, ni n tampouco
pola utilización de páxinas

.

folklóricas. Segundo eso, é música galega «La Meiga» de Guridi. Coido que a música galega
de vangarda tén de respostar a
unha caracterizacióñ antropolóxica, é decir,, á utilización do
mundo sonoro específico de Galicia. (Esta atópase na onomatopeia da roda do carro nun dos
cuartetos de Groba}, e éste,
cando se trata de música vocal,
terá de referirse á fonética e á
tonalidade do galego. Este, hoxe
por hoxe, neno fixo ningún com positor galego - Macfas, se ben
fala diso, nono f~i entre outras
cousas por falla de conocementos lingi.Hsticos - e poderfa ser
un xeito de atopar o camiño do
nacionalismo musical. Se a música é un linguaxe sen máis contidos que os específicam!3nte
musicais, compre esquecer sentimentalismo e afirmacións gratuítas e referirse ao que é o material propio da música, o sonido. Qoutro xeito, estaríamos a
facer metafísica, pro non músi ca.
Er:l segundo lt1gar,· quixera
voltar á cita de Adorno. "Tras do
análisis das tres obras de · Madas, ¿non chegamos á conclu sión de que se be'n na súa música esiste unha gran riqueza de
ideas, esiste tamén unha prdbeza
formal que lle impide espresalas? ¿Non haberá en Macías un
detecto de preparación que lle
impide abordar a composición
dun xeito máis complexo: escri bir a música que tén na cabeza,
pro que non queda refrexada na
part itura ? Pediríalle, como
Adorno, que escribira unha melodía a catro voces ao estilo de
Palestrina. Non tería valor estético polo que de valeiro tén facer unha obra ucrónica, pro
nembargantes serviríalle pra dominar un instrumento que, nas
suas mans, é aínda moi inseguro. E Galicia non pode permitirse que, unha vez máis, un talento musical quede na mediocridade por desconocementos técnicos. En Montes ou Baldomir, a
medianía foi unha imposición
socio-política. En Macías sería
unha elección libre.

XOAN M. CARREIRA

,
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FONDA, UNHA . DAS PROTAGONISTAS

anti-sesualismo, pasa todo atrevemento. Personaxes, eisf, quedan convertidos en ir:idividuos
Ju/ia, pe~enez a ese tipo de
caprichosamente especiais e es• cine que, achegándose a uns
túpidos. A súa mecánica de
personaxes, ~ a unha temáti.ca, a
comportamento non pode sef
·uns conflicto!> p9tencialmerite
creída .tal e como aparece porinteresantes e significativos,
que non é real. Se os espectaqL:Jeda convertido nunha aséptidores creen unha histeria eisí, é
. ca, idealista, neutralizada e
somente a base de negarse e
anecdótica esposicióri do que
negar as evidencias, ou ·seña;
se ·pode calificar bon goÍ(o
alienándose máis. De .non creeburgués. O que, en termos bàrla, acabarán irritánc;lose por cógues~s. se denomina bon gosto,
mo cunha historia deste tipo .
'
mm .~ máis que superficialidade
non se clarificou rnéis en prof!Stet lzante, engaño, ocultam.enfundidade o compor:tamento de
t~. émpirismo de pincelada coiambalasduas mulleres e as badaqosà e atmósfer,a seudo-trasses das suas dependencias mucerÍdente. Nin à histeria persoal
tuas, trascendendo o bon gosto
ni~ ·a historia política que se nos · burgués. Facer un producto coconta en Ju/ia chega, pesie ás
mercial, ser:eo, con estes mateposibilidades do material a utiliriais, pode resultar un bon trabazar, a crear a méis mínima inllo de sacerdocio e oportunismo
tranquilidade, a máis mínima
confusionistas. Facelo con aspireacción crítica, unha migalliña
racións artísticas de bon oficio é
de irritación ou emoción nc:> esimperdonable. Un non enten__de
pectador. O aspecto polftico .da
có_mo os espectaçlores non reacpellcula, que significa~ivamente
ciona mos máis encabreados'
o director e o guioriista non sadiante dun truco tan responsaben relacionar coa problem.ática
ble por cínico e hipócrita. Mespersonal das protagonistas, remo cómo pra chegar a utilizar
sulta tópico, novelesco, por raro,
coloríns e fotogramas (escenififantástico e ideal. Un detalle
cacións) ªuavemente perfilados
'máis pra que se saiba que o bon · pra que non poida ser agresivagosto ten de estar · contra da
mente trascendido, mentras sobarbarie, sinxelament~. e a favor
mos espectadores, o anecdotade todo idealismo. A problemário, a .s uperficialidàde. Todo esta
tica personal, si ben menos tópiacontez cunha histeria que puica, está tratad~ aínda dunha
do ser o drama dun domínio somaneira máis alarmante e me- - cial e sicolóxico, dunha aspiranos convincerite. Pretender a
ción sesual non encadrada, dunestas alturas presentar unha
ha traxedia política colectiva.
amistade entre mulleres. con tal
Cousas das apariencias e bon
grad0 de anti-materialismo, de
gosto burgueses .•.
inesplicación e · capricho, de
CARLOS SERANTES

JULIA
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Ant6n PatU\o, Esposición en Vilagarc!a. Breogán, hastra o 6 de xunio.
Pintores Galegos: A Figura (1):
Abelenda, X. Castlllo, A. Costa,
M.• A. Dans. M. • V. de la Fuente,
Gonzélez Pascual, Laxeiro, X. Maside, X. Ouessada, T. Salvador, A.
Sucases. M. Torre e Virxilio. Na
Galerla TORQUES de Santiago
hastra o 1 6 de xunio (de 7 a 1O
lab. e de 12 a 2 fest.).
Antonlo Vlcente: paisaxes. Do 19
ao 25 de xunio no «Gran Hotel La
Toja». Illa da Toxa.
Maryan Rlvas: na Galeria Giannini
da Coruña hastra o 1 3 de xunio.
Xavier Pousa: óleos. na Galeria Arborada do Ferrol. Hastra o 1O de
xunio.

ACTOS

Festa Popular: o domingn, 4 de xunio, romaria campestre, coa actuación - dende a 1 da tardado grupo de gaitas «Folla Revirada» da Bandeira, do Agrupamento
de Danzas da mesma localidade e
do «Coro de Espiña de Silleda. Na
Granza dos Peares en Ourense.

PUBLICACIONS
Irmandade: voceiro da «Irmandade
Galega na Suíza». n. 0 4 Con traballos de economia. polltica e cultura de interés. Difusión entre a emigración galega. 26 páxinas.
la Bolsa del Bibli6filo: publicación
dende o n. 0 6 sin periodicidade fixa, na que inclúen anuncios de bibliófllos con ofertas ou demandas
de libros. Moi interesante pra aficionados. Anuncias no ap. 53266
Madrid, España. 12 páxinas.

TEATRO
VI Mostra de Teatro Galego de
ABRENTE en Rlbadavla, Ourense.
Durante o mes de Xunio.
Camlftar a cegas, do grupo de teatro Malolongo, orixinal de Ramón
Blanco Rei. O sábado dia 3, en Pontedeume no local do Teleclub, ás 7
da tarde. Organiza o Teleclub da Xuventude Eumesa.
LIBROS

Problemática nacional e colonialismo. O caso galego. De Francisco Rodrlguez e Ramón L. Suevos. Edicións Xistra!.

CINE

Alma Perdida: de Dino Rossi. As 8
da tarde do vernes, 2 de xunio, no
cine Alameda do Carballiño. Cineclub Carballiño.
El hip6crlta: (1925) de F. W. Murnau. O 5 de xunio, ás 10,30 no
salón de actos da Delegación de
Cultura de Ourense, dentro do ciclo de «Cine Espresionista Alemán» que organiza o cine-club
«Padre Feijóo».
los Dioses de la peste (1970) de R.
W. Fassbinder. O 6 de xunio ás
10,30 no salón de actos da Delegación de Cultura de Ourense,
dentro do ciclo de «Novo Cine Alemán» que organiza o cine-club
«Padre Feijóo»

DISCOS
Galicia. Cantigas da Terr.a. Hispavox. HH 10-308.
Sinfonia n. 0 9 (Novo Mundo) de
Antonin Dvorák. Orquesta de
Cleveland. Director, George Szell.
CBS S-61913 (Lp) 40-61913
(cassette). Precio, 350 ptas.

Conciones y danzas de La Corufta.
Grupo de coros y Danzas de la

Sección Femenina de La Coruña.
Hispavox 23-003 s.
RosaUa de Castro. Amancio Prada.
Movieplay S 32.684. R".

FEIRAS E MERCADOS

Vernes, 2: Cambre, Serantes e Portodemouros na CORUÑA; Rábade, Láncara, Póboa de Brollón e a
capital en LUGO ; e lrixo en OURENSE.
.
Sóbado, 3: Toques, Vilamaior, As
Travesas, Portosón, Noia e Sta.
Comba na CORUNA; Becerreá,
Gontán e Muras en LUGO; Barco
de Valdeorras, Castro Caldelas e
Verín en OURENSE ; Caldas de
Reis, Lalin e Moaña en PONTEVEDRA.
Domingo, 4: Mugardos, Çarral.
Ares, .Muros, Noia e Negreira na
CORUÑA; Friol, A Pontenova,
Castroverde, Vilameá, Barreiros,
Cervo. Viveiro e Villalba en LUGO;
Maceda e Beariz en OURENSE; e
Tui en Pontevedra.
luns, ~: Valdoviño. Rianxo, Teixeiro,
Bembibre e Mazaricos na CORUÑA; Chantada e Pedrafita en

LUGO ; Cualedro e A Mezquita en
OURENSE; e Pontecaldelas en
PONTEVEDRA: .
Martes, 6: Oleiros, Cerdido e Oroso
na CORUÑA; Monforte, Sarria e a
capital en LUGO': .Barco de Valdeorras en OURENSE; Ãedondéla
e Silleda en PONTEVEDRA.
Mércoles; 7: S~n Saturnino, Pin.o,
Sob-rada, Abegondo e Vilaseiro na
CORUÑA; Sobrado, Palas de Rei,
Guitiriz, Ribadeo, a do Monte e
Castro en LUGO; A Rúa, Ourensee Vilardevós en OURENSE; e A
Estrada en PONTEVEDRA.
Xoves, 8: Arzúa, Padrón, Santiago,
Papadoiro e Vilarmide na co~
RUÑA; Escairón, Sober e Mondoñedo en· LUGO; o Bolo e Feás
en OURENSE; e Vilatuxe en PONTEVEDRA.

Pregamos ós Asoclacl6ns cultu·
rais, asociacl6n1 de veclftos, cfrcu·
los culturais, etc. nos comuniqu~
a programacl6n de actos ~ulturGi•
e de todo tipo con quince dias de
antelacl6n, co ouxeto de poder
dar cumprida informaci6n. Moitas
gracia1.
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«A EMIGRACION»

CRUCIGRAMA

Na miña aldea viyfa unha fa·
milia moi probe. Un día o pai dixo:
- Non podemos seguir asf.
Aquí non ganamos nin pra comer. Por aquí non hai maneira
de atopãr traballo e as leiras non
dan nada.

DARIO XOHAN CABANA

s. 6

1 2-3 4

8 9

O fillo tamén opinaba o mesmo:
- En Galicia non haf indus:trias, non hai nada. Non nos
queda máis remedio que imos
da nosa terra.
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- Pero a nai non quería deixar a sua casa e ademáis dáballe medo irse a un sítio desconocido:
,- ¿A onde iremos? Se nos
imos sen contar con nada seguro tamén fracasaremos. Teremos que voltar sin nada e despois inda será pior que agora.

O fillo insistía:
- ¡Pois temos que inten~alo !
Asi non podemos seguir vivindo.
Non sacamos nin pra pagar a
cuota empresarial.

O pai, qlje estaba moi caviloso, mirando pra fora xa empezaba a dubidar:
- Non fillo, non podemos
marchar así ao tolo. Quizáis poidas ti atopar traballo nalgunha
desas fábricas qué din que se
están a poñer, e tua nai e· !11ais
eu seguiremos traballando as
terras .• Eche moi triste_ ter que
deixar .o país dun aos meus
anos.

O fillo comprendía ás razó ns
de seu pai:
- Xa sei que tés razón. Eu

~i lO-

·a1n-

'ª·
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ANUNCIOS
DE BALDE
lntercambeo pegatinas de
Ga licia por pegãtinas de Euskadi
(sabor de todo de organizacións
pa trióticas) . Por cada unha
mandaréi polo menos outra.

M. Landerra Aguirre.

ES

•
en
en

Calzadas de Mallona 9, 2. D.
Bilbao (Bi:zkaia) .
0

Gustaríame conocer opinións
9n prol ou en contra das salas
de festas e discotecas e outras
alternativas prá mocedade. Escribir a Xosé M. Sendln, Salva-

dor Moreno, 71. Pontevedra.

ISO

a

al:Íla

Búscase propietario de bandurria. Facilitarase foto prá súa
identificaciófl. Probable residencia en Vigo. Referencia no

10,

Apartado 12 de Pontevedra.

3

na
ei,

A

O CNJA está interesado en
contactar con sindicatos agrarios galegos. O seu teléfono é

¡o,

257316 (de 9_a 2) na Corufta.

se

o~

n-

ás
N-

non comprendo porque temos
que emigrar. Esta habfa que
amañalo. Como non ganemos'
pra vivir, ímonos, e ésto cada
vez vai a pjor; como non pense,..
mos en facer algo, Galicia será
unha merda. Acabaremos índonos todos fora do país, viviremos en calquer sítio estranamente, ao millar ganamos car....

18-

>0ta>to

t:fÔRIZONlAIS E VERTICAIS:

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

Xaqufn.
Vendo teíáobxetivo de 135
mm. de rosca, marca CHINON,
totalmente novo. Interesados
cha mar ao telMono 591821 de

Santiago.
Merco gaita en bon estado
de segunda man. Deixar razón
pra o Xaneco na Librerla Xis-

tra! de Monforte, tlf. 402657.

--

-

~-

.

1. - Que non anda ben. Mañuzos, manadas. 2. - De
onde ~aen os pitos, en plural. Mórdate. 3. - Xostra , corriza. Ventos. 4. - 0samias. 5. - Demostrativos, (plural).
6. - Chorós. 7. -Vieiros~ camiños. 8. - En plural , onde se
malla o trigo. 9. - Bótaste fora . 1 O. - Enfermeiro titulado.
11 . - Condicional.

tos ou ao millor p_
a samos fame.
Eu xa non sei que facer, ademáls é mellor non falar.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 1 8:

ELENA SILVA CALVO,
DE 12 ANOS
.

HORIZONTAIS : 1. - ADRO. AUXE. 2. - A. OUREN SE. C. 3.-PA. ARREO. FO. 4 .- 0CA. EIS. FAI. 5. - REMEX. OCELO. 6. - XAN. ELA. 7. - CATAR. SOGRA.
8. - ABA. OVO. OIN . 9. - LA. ADEGA. AO. 10. - A. CLA- REXA. S. 11. - SAES. RAIO.

Conto ganador do concurso organizado pola ASÔCIACION
CULTURAL DE VIGO co gallo
do Dfa das letras Galegas
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CARTAS
O «SESEO»
E A «GHEADA»
Sra. Directora de A NOSA
TERRA:
Antes de nada, un saúdo pra
vostede e pra esa grande empresa que representa A NOSA
TERRA, único periódico auténticarriente galego ao que estóu,
naturalmente, suscrito.
Esta carta, que rogo me publiquen, vai dirixida á sección O
IDIOMA, que eu sigo con moito
interés.
Quixera en concreto ql:Je tocaran as cuestións da «gheada»
e do «seseo» no galego. Eu procedo unha zona -a Ría de
Arousa - onde os dous fenómenos se dan conxuntamente
- igno~o se.se dan por separadp
noutras zÓnas- e, dende log_o,
nunca refuguei desta maneira
de falar da miña xente, ben ao
contrario, voume afirmando ca-·
da vez máis ·nela, a. pesares de
certo complexo de inferioridade
que moitas persoas desta pronuncia teñen, non xa respecto
do castelán, senón tamén do
«bon galego» que se escoita por
ahí adiante. Moitos destes falantes, desque acadan un determinado nível cultural. pásanse
ao «bon galego» porque no fondo consideran que a sua primeira pronuncia é unha forma de
espresión, como parece ser que
dixo certo individuou en carta a
La Voz de Galicia. ¿Non será esta debido a prexuicios que teñen
a súa orixen no castelán, aínda
que, por exe!"f1plo, sexan maiorf a

os hispanoparlantes
sean?

que

se-

¿Por qué se admiten polimorfismos coma irmán-ao e non se
admite gato/gato (léase «jato)
ou caza-caza (léase «casa») ¿Por
qué se reviven formas coma ren,
pobo, animais (lexítimas e correctas ao- m:eu entender) e, en
troques, rexéitase o «seseo»
que, a fin de contas, é un rasgo
conservador do g-alego e un
punto de coincidencia co portugués, ademáis de. ser ~nha pronuncia viva?
¿ Por qué se di que a «gheada» é castelanismo, se nunca
desplazóu ao «Xe» Qalego? Nós
non decimos «jamórn> e sí
«xamón>>, «girarn e sí «xiran>, etc.
Pero ~í decimos «jato» (escríbase «gato)» e non «gato», e máis
«pejarn (escrfbase «pegarn) e non
«pegarn. ¿Non será que en realidade a «gheada» é unha aspiración do «ga», un rasgo anovador
do galego, que estivá máis espallado do que hoxe - que non
é pouco- e que se desaparecéu de certas zonas, coma Lugo,
foi precisamente pola influencia
castelá?
Finalmente, ¿pódese realmente manter a tese de que
tanto «gheada» coma «seseo» son
defeutos da fala que compre eliminar? Eu coido que non.
Bon, quero deixar ben claro
que con esta defensa miña do
«seseo» e ·da «gheada», non pretende decir que paser a ser no- .
mativas nin moito menos. Esto

supóñome que virá dado pola
propia dinámica da língua.
GABINO SILVA FERNANDEZ.
A Coruña

TODOS QUEREN
SER O
CENTRO
.
'

Amigos de· A NOSA TERRA:
Desexándovos sorte co voso
semanario, , desexaría falar
- aínda máis- das autonomías. Por exemplo ollade o que
di a «Acción Regionalista
Castellano-Leonesa»: «Esta aso-

ciación nació para que dejáramos de ser lo que hemos sido,
una colonia, sacándonos to-dos
los años seis mil millones de
Kw. El l.N./., que nace para acabar con los desiquilfbrios regiona/es, crea 53 mil puestos de
trabajo en Asturias, 100 mil en
Cataluña, y en las 11 províncias
de Casti/la e León _:(cito testual mente) - no /legan a 4 mil,
o sea, que en realidad Casti//a v
León han sido una colonia».
Por outra banda, anúncianse
«manifestacións en Cartagena
pedindo autonomía». Tamén vai
Alfonso Guerra · e di: «Si en Es-

paña só/o tuviera autonomía
una región, esa tendría que ser
Anda/ucfa, por haber sido la más
explotada».
Por certo, que agora dise que
o P.S.O. E. de,ixa q marxismo
-está ben, axiña Carrillo dirá
que «0 Centro son eu»-. A
Unión del Centro traumático parece que se fai cachiños. Pode
que axiña. Suárez e Gonzi31ez esteñan no mesmo partido (según

Abei Rernández). En fin, que os
que votaron por uns decátanse
que agora son outros. Confiando
en que as forzas nacionalistas
galegas non veñan con que o
Centro en Galicia, son eles, saúdos e alentos na súa !aboura.
XOSE LUIS IGLESIAS. PERLIO.
FENE

LUSIZAR
O GALEGO
Sra. Directora:
Quixera solidarizarme plenamente co artigo publicado por
Manuel Miragaia titulado «Carta
aberta a R. Lapa».
Os galegos temos de recapacitar e convencemos de que o
galego só pola súa conta non
tén forza dabondo pra sobrevivi r.
A unificación, no posibfe, co
portugués sería a millor solución. Quero tamén facer un toque de atención; corremos o risco de que correntes ((dereitoras»
co afán de de5unión nos invadan
coma está pasando en Valencia ;
que sendo o valenciano o mesmo linguaxe que o catalán, hai
problemas cos que tentan que
as cousas sigan coma hastra de
agora.
E repito aquelo de «que gale-

gos e portugueses non nos vexamos na obriga de ter que usar o
inglés pra entendemos no futuro;>.
.XOSE RAM,.ON RDOfUGUEl
FERNANl;>EZ, Avilés, Oviedo.

O AR, A TERRA, A AUGA...
A Ecoloxía, a ciencia que se ocupa de estudar as relacións do home co medio am biente, nace paralela no tempo co desenrolo
industrial, e tén numerosas aplicacións prácticas e inmediatas en agricu ltura, silvicultura,
na vixiancia de pragas, na conservación da
fauna e da flora, en bioloxía pesqueira, na regulación da caza, factores todos iles de grande importancia na economía dun país. Os conocementos ecolóxicos, en definitiva, son indispensables prá conservación do chan, dos
bosques, das reservas pesqueiras, das reservas de auga, na vida sa lvaxe ... etc.
O home, ao longo da sua histeria, inflúe
decisivamente sobor do medio ambiente, e é
responsable de cambies ecolóxicos de trascendental importancia no mesmo: a desertizaclón de moitas zonas do planeta, producto
do sobrepastoreo e da deforestación, ou a
estinción de grandes mamíferos hai 30 ou 40
mil anos como con secuencia dunha caza incontrolada, son bos exemplos de que
o homeaantlgo e pre-industrlal,
ao relaclonarse co medio non
somente alteraba a paisaxe,
senón tamén o ar, a terra,
ou a auga.
P ro os prin cipais problemblentals de hoxe a
ma
nlvel mun lal cornenzaron
· r r lo ln lu stri I; or
co
o non é casua lidade que
unha clencla como a ecoloxía
naza ao mesmo tempo e moi
vencellada á sociedade
industrializada , pois é no mundo
capltalista, na sociedade industria lizada,
onde a desfeita do medie ambiente é máis
patente e observable, xa que o home dispón
de potentísimos medios técnicos (enerxía
atómica, compostos químicos, maqu inaria e
industria en xeral) que van afectar dun
xeito sustancial ao ambiente físico e biolóxico, sobor de todo pola irracionali dade da planificación indust ria l capitallsta.
Os habitantes destas sociedades somente tiveron e teñen conocemento dalgún problema ambiental desque xa é crít ico,
e moitas veces desque o seu daño é xa irreversible. En tanto máis patente se facía a degradación do medio ambiente, tamén a ideoloxía dominante se ía acompaña ndo de xustificacións: así, fíxonos creer que o desenrolo
levaba implfcita a contam inación do ar, da t erra e do auga: era como o precio que os países adiantados e desenrolados pagaban polo
seu alto nivel de vida, (así aplacaba as poucas protestas que se facfan ouvir), sernellaba
que os pobos que non tiñan un desenrolo industrial alto ou carecían de grandes cidades
quedaban arredados da contaminación. Se
esto foi certo na primeira etapa do desenrolo
industrial no marco do capitalismo, tamén é
certo que hoxe son os países colonizados os
que cangan - de todo o proceso industrial coa contaminación, coa desfeita e o esnaquizamento do seu medio ambiente.
Fálase de contaminación en ecoloxfa
pra se un referir a sustancias novas introducidas no medio natural , ou a sustancias cuia
concentración normal no medio se ve aumentada de modo moi importante, sempre
que o resultado ·de tales alteracións seña a
rotura de certos equilibrios e modificacións
en xeral na natureza. Moitos productos derivados da actividade industrial bótanse ao
medio ambiente por verquidos líquidos ou

RAMON VARELA DIAZ
gaseosos; est es productos poden ser tósicos
de por sf en pequenas concentracións, ou poden acomorarse nos orga~ismos ao longo
das ca deas de alimentación, deica acadar
con ce ntracións moi superiores ás do medio:
esto xe ralmen t e acontece coa maioría dos
productos verquidos, convertindo iste tipo de
contam inación na máis peligrosa prá vida.
En Gali cia, como consecuencia da situac ión coionial na que se atopa a nosa nación, sofrimos a desfeita do noso medio am- .
biente coma si dun país altament e industrializado se tratase , posto que as industrias que
se ve ñen in sta lar eiquí non teñen no noso
pa ís má is que parte do seu ciclo de producción, xusta ment e a parte que altera máis o
medio ambiente, a parte que dá menos postos de traba llo, e a que destraga as nosas ri-

quezas naturais. Exemplos non fallan: Contamin ación do ar por gases como o monósido e
diósido de carbono (CO, C02), ou diósido de
xofre (S02), que son espulsados en altas
co nce ntra cións polas chemineas das indust ri as que queiman carbón ou petróleo, e que
se dá en todo t ipo de industrias que precisan
ter fo rnos pra algún proceso da sua producción. Estes productos, como o monósido de
ca rbono, son altamente venenosos pra o home ao respiralos; e o mesmo diósido de xofre
ao combinarse co vãpor de auga da atmósfera, convírtese en áç:ido sulfúrico dun grande
poder corrosivo ; si se respira mesmo en peque nas cant idades, a longo plazo vai dañar
os pulmóns, producindó, sobpr de todo, doenza s res piratorias. A contaminación no ar tamén se dá por medio de partículas de metais
ou minerai s, espulsados polas chemineas de
instalacións como as de «Magnesitas» en Rubién, onde a ca nt idade de pó de magnesio
que se incorpora ao ar contamina unha ampla zona agríco la e afecta negativamente á
vexetación e aos animais ; ou na fabricación
de ceme nt o, onde o polvo de sflice provoca
contín uas néboas e daña a vexetación. No
home, pode chegar a producir doenzas como
asma ou bronquitis, e mesmo, a longo plazo,
silicosis.
As ind ustrias derivadas da madeira botan
ao ar compostos de xofre e de carbono, mercapta nos e partícu las de pó, (bo exemplo
desta é a Celul osa- Elnosa de Pontevedra) ;
estas partfculas son altam ente nocivas e van
perxudicar a nosa saúde.
Na contaminación da auga dos ríos e
do noso mar litoral, poderfanse citar numerosos casos; como o dos refugallos das industrias estractoras de minerais, por exemplo,
«Río Tinto Patiño» en Touro, que ao lavar o
mineral de cobre perto do río Braña provoca
a morte dos peixes e queima os prados ao

longo de máis de dous kilómetros ; e cu io
efecto se ve aumentado pola escorrentía das
augas de chuvia que baixan das suas escom breiras ao pé dista industria; ou o do verquido de productos químicos e mesmo mercuri_o
das indust rias como «Celulosa-Elnosa» de
Pontevedra, que se acamaran nos animais da
ría ~ do litoral e producen despois no home
(por chegar con alta concentración) doenzas
de diversa caste e mesmo - como xa aconteceu no -Xapón - poden chegar a ser mortais:
Por outra banda, é importante lembrar
como as augas do noso lit oral tamén se ven
contaminadas por sustancias derramadas
polos transportes marítimos ; inda hai dous
anos, o «Urquiola» verquía milleiros de toneladas de petróleo que afectaban catastróficamente a todo tipo de vi da do mar, e do mesmo xeito, poderíamos citar outros moitos
exemplos.
A pesares de que son as industrias de
enclave as que directa mente ç:ontaminan en
maior grau o noso m.edio ambiente, compre
ter de conta tamén aos pesticidas, herbicid_as
e abonas químicos, poisque a suà sobreutili zaçión, Xa seña debida a .unha -xenerosa pu.bli ~
cidade Óu ao consumo irracional, non somen.t~ afect a ás malas herbas ·ou a algunha· det.er- .minada pcaga, - senón que· os compostos
· organo:=-clorados que conteñen, _c omo o QDT,
· dieldrín, - lindano, . -destrúen indiscriminada. " fl!~n-te , ap tern'pà que matan n:ioitos insectos
· ~beneficiÓsõs prá. agricultura. Estes êompos-~
· tos van pasanms ríos e ao mar, aco!T)oránqo- se nas células ·e nos tecidos elos. seres vivos,
como así o demostra o feitq_ de teren aparec ido en most ras de toda caste de alim-entos coma carnes, peixe , productos láctêos, re su lta.do da inxestión de alimentos tratados con
iles; son altamente tósicos, e. o DDT provoca
deficiencias homonais e interfire o metabolismo do calcio.
Hai aínda outras ag resións ao med i_Q_ ambiente galego, como por exemplo (e citarei
somente dous casos) a repoboación forestal a
base de piñeiros e eucaliptos, que alteran o
noso · chan e o noso clima,·~ contribúen funda mental mente a esfarelar o medio natural.
Outro caso é a premisividade de verquidos de r
augas residuais das cidades ribeirás e máis
dos deterxentes, que contribúen ao esnaquizamento da vida nas nosas rfas e no mar, co
que, evidentemeñte, provocan a perda dunha
das maiores riquezas naturais galegas. En definitiva, non vai ser a ecoloxía, como ciencia, a quEi! nos dea a solución pra atallar a raíz destes problemas, xa que o equilibrio do medio natural depende, en último estremo, das decisións que, sendo económicas
e políticas, inflúen no medio ambiente, e das
relacións que entre sí manteñan as-nacións.
No caso galego, a relación de dependencia
colonial con respecto ao estado español está
definindo o tipo e modelo de desenrolo que
se nos impón.
A única .vía pra conseguir un desenrolo
ga_
lego propio que non esnaquizara o ·noso
ambiente, que aproveitando a~ nosas materias primas as utilizara nun proceso industrial
integrado, e que á sua vez contaminase en
cotas mínimas, serfa a de conseguir rachar a
dependencia colonial , consecución que traería aparellada a posibilidade de decidir qué
modelo de desenvolvemento e máis de utilización da nat ureza polo home galego nos interesaría. En defin itiva , a industrializacióncont aminación é un problema político e non
técnico, que som ente te rá unha solución
axeitada cun ha planificación raciona l dende e
pra Gali cia.
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