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VIVIR -DO MAR
SEGUIR NO MAR
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A problemática do mar estivo presente esta
semana por dous lados. Por unha ba·nda as ~
dificultades casque se atopan os mariñeiros do fresco
(merluza e palometa) diante da invasión, --cada vez maior, de bous franceses, factorías rusas
e pesqueiros vascos, que, ca sua avanzada tecnoloxía,
consiguen, aínda na escasez, considerábles capturas,
ameazan aos bancos naturáis da plataforma continental
galega e deterioran as posibilidades económicas
de quens, mediante a utilización das artes tradicionáis
de pesca, poideron vivir do mar. Por outra banda, está o
tráxico accidente que costóu a vida a 2 7 mariñeiros gal egos
e que pón un ha vez ·máis en evidencia a falla de
seguridáde do trabalfo no mar, así como o seu
sometemerito a unha lexlslaeión
autoritaria que non tén en
canta pra nada a opinión e a vontade
duns trabaHadores
como de caJquer outro ramo.
Ambos acontecementos poñen outra volta
de manifesto a necesidade
dunha ampla reforma
pesqueira galega que recolla as necesidades
pra unha planificación
axeitada do sector, e incorpore os
avances tecnolóxicos que compren e os servicios
necesarios pra que o traballo do mar
teña garantías dabondo.

Información en p6xinas 1O e . 11.
~

Portugal:. xiro .6 dereita
adivinha quem vem roubar?
O novo Goberno portugués,
resultante da alianza
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Os debles
sin traballo

Desautorizar o «Pacto»

Un atentado contra do
dereito á seguridade no
posta de traballo instalóuse
na lexislación laboral, froito
non se sabe se do máis
agresivo capitalismo ou
dun fascismo soterrado.

A amplitude )(eográfica que
tivo a convocatoria contra dos
acordos da Moncloa, feita polos sindicatos 1NG-CC. LL., e a
diversidade de clases e sectores sociáis que neta estlveron
representados, sirven pra con-

Páxina 16
a. democracia» bai·xo
o control do FMI.

t..-,

Parlamento

Pre_p áranse
as
municipáis

Na discusión sobre a futura lei prás Eleccións
Mu-nicipáis, os partidos con
representación parlamentaria tentan achegar o testo
ás suas respectivas comenencias.
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trastar o momento presente
do movemento social galego
con · aqueles anos nos que
nunca callara unha convocatoria xeral por motivacións
político-reivindicativas.

Póxinas 3 e 4
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«SOLIDARIDAD!
INTERNACIONAL»

O SEÑOR LEIZAOLA

E O MARXISMO
O Presidente do Gobemo

O señor Bias Plñar, «Jefe

Vasco no esillo, sef\or Lelzaola, unha especie de Tarradellas, con todas as diferencias que pode haber entre os
dous pobos, pero que pode
vlr desempei'lar o mesmo papet, a pesares de que el df
que «estoy dispuesto s retirarme de la vida polltlcs>J, o
señor leizaola, pois, nunha
estense entrevista na que saca a relucir toda a problemática vasca dende a perspectiva dos seus cuarenta anos
de esllio e, por suposto, do
punto de vista do seu partido, o PNV, publicada polo
semanario «Posible» do 26
de xaneiro, df que «El marxismo es una moda pasajera»
afirmación que mantén engadindo «SI, al menos hablando
respecto a nuestro pals. Una
cosa es el sindicalismo, que
fue trsldo por el socialismo y
que no es pasajero, y otra el
marxismo oomo tal, considerado como estructura sociológica en lo económico y
en lo socia!».
Hay quen df que o Sr. Lelzaola se retira porqÜe esté
tamén pasado de moda ...

Nacional» de Fuerza Nueva
(... ). véu á Corui\a dar un mitin, que result6u bastante
a><itado, e do cal recollemos
a segulnte información publicada po4a ft'Voz de Galle/a»
do dfa 24.

«8 las Plñar rea/Izó una
amplia introducción s la
charla, aludiendo a la exaltación de los valores gallegos
(... ). Citó, con particular interpretación, versos ·de Rosa/la,
Cabanillas, Valle lnclán, etc.
Especialmente en torno a
Rosal/a, reiteró aquellos pasajes de «Airiños, alrlños aires» y que el jefe de Fuerza
Nueva Interpretó como dolor
de Espalfa». Don Bias compar6u a Suárez co Licenciado Vidriera e califioóuno como «caballero de las botas
azules», por equelo do seu
orixen... Remat6u decindo
«Somos pocos pero escogidos. El próximo año no cabremos en este pabellón».
Don Bias, don Bias, a ónde chegóu vqstede. Si ainda
hai pouco tempo Cabanillas
era separatista e pra algúns
a mesma Rosalfa, que decía
aquelo de que «Probe Galicla, non debes chamarte
nunca española ... ». A 6nde
Irnos parar don Bias.

GonzfJlez, secretarlo general
del Partidó Soclallsts Obmro
Español (PSOE}».

Según Informa . a revista
Posible do pasado dfa 26,
Irán parece que financiará a
Fuerza Nuevtl': wUn millón y
medio de dólares, es dec;,,
ciento veinte mi/Iones . de
ptas. es fa ayuda que irán ha
concedido al partido ultrsderechlsta Fuerza Nueva. Una
buena parte de esa cifra podrla ir destinada a la financiación del periódico diario
que pretende editar el grupo
de Blss Piñar».
Las razones de tan generosa ayuda no parecen demasiado. claras. la única referencia evidente es la slmllitud ideológica entre Fuerza
Nueva y el régimen del Irán,
pafs inmensamente rico gracias al petróleo pero con qna
mayorfa de población que vive en el más infrahumano
desarrollo... ».
Parece, señor Piñar, que
non todo o ouro ben de Moscú.

1AQUI RADIO PSOE

AS PRISIONS ·
SIRAN
.

MILLORADAS •••
O señor Hadad Blanco, director xeral de tdn$tituciones
Penltenclsrlas», según lnforóu a axencla wEuropa

m

Press» e publlcóu a prensa o
dfa 22, declar6u é prensa va- ·
llisoletana «Las cárceles dejarán pronto de ser un manicomio. La reforma penitenciaria prev' la cref!clón d9
centros especia/es, donde
serán internados los reclusos
clasificados como drogad/e-.
tos o deficientes mentales».

Por outra banda, a revista
semanal crQué» do 30 de Xaneiro, recoÍle a segulnte información relacionada co
. PSOE: «El PSOE necesita las
ondas. Pero parece que tiene
problemas para que las radios comercia/es del pals le
alqullen los espadas. De ah/
que haya pensado en la posibilidad de montar una cadena de emisoras. Plan: cubrir
todo el · territorio nacional
con unas cuantas emisoras
de media potencia, estratégi,e amente colocadas».

O que parece delxar cf aro
o señor Blanco, é que os manicomios están, en canto a
condtcións de trato e vida interna, por debaixo das prisións. O que nos vén demostrar unha vez máis o pape·I
represivo distas institucións.
Neste país, m~llor ladrón
que tolo.

Felipe Gonzélez, secretario xeral do PSOE, está realizando up viaxe a Arxel, según informa en primeira plana o diario «El Pals»
pasaE de supoñer que se o
do día 25. crCon el propósito
de negociar con el Gobierno señor Cubillo emite dende
argelino la reducción o la su- Arxel será porque non tén
presión de las actividades posibil"idade, non xa de monpropagandlsticas y políticas t~r unha cadena, si non de fadel llamado Movimiento pa- celo dende o seu pafs. E van
ra la Autodeterminación e · e quftanlla ...
Independencia del Atchlpiélago Canario (MPAIAC), el
próximo viernes 2 7 se trasla.dará a Argel el señor Felipe

do
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E necesario que haxa un periódico galego

semanal. Precisamos 1.000 accionistas, 10.000
suscriptores e moltos colaboradores. Enche os
cup6ns e reméseos a A NOSA TERRA. ,
As tarifas dos envfos a Europa e América lnclulen os costes de correo e son as segulntes;
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ING-CC.LL.

Contestaci6n galega do Pacto d_a Moncloa
Alladz, Arcade, A Coruña, As Pontes, Arzúa, A Póboa,
Carballo, Cangas, Cee, Cambados, O Carballiño,
Chantada, Lugo, Monforte, Moaña,
M~imenta, Mugardos, Negreira, Noia, O Ferrol,
Ourense, Ordes, Pontecaldelas,
Porriño, Pontevedra, Portomarfn, Ouiroga, Aianxo,
Ribeira, San Cosme de Barreiros, Sarria, Santiago,
Villalba, Viveiro, Vigo, Xinzo de Limia,
parroq'uias da Terrachá, Bergantiños, o Ribeiro,
e a bisbarrra pontevedresa ...
Nestas vilas e cidades galegas espresáronse as
diferentes maneiras de participación, por parte de
clases e sectores · sociáis diversos, na
«Xornada de loita contra o Paco da Moncloa»
que os sindicatos nacionalistas lntersindical
Nacional Galeg~, 1NG, e as Comisiós.
La bregas, CC. LL.,, .decidiran pra o pasadq vernes, ·2 7
de xanelro.

As razóns pra se pronunciaren contra o Pacto da Moncloa, por parte da ING, son, en
líneas xeráis, o considerar que
tanto a nivel salarial como de
seguridade no posto de traballo se están a sofrir grave~ perxuicios, destacando o aspecto
referido á retroactividade dos
acordes, «co cal todas aquelas
mi/loras que xs tiñamos conseguido nas loitas polos convenios colectivos quedan dun
plumazo anuladas; as/ a cláusula da grande maiorla dos
convenios que aseguraba pra
o presente mes de xaneiro unha suba igual á do costo da vida máis dous ou tres enteiros
(un 35 · por cen, aprosimada. mente), porcentaxe que vai
quedar reducido, no millar dos

casos a un 22».
As CC. LL., poi a súa banda,
consideran que as máis impar.taotes reivindicaclóns do agro
nunca foron estimadas polo
Goberno: supresión da cuota,
precio . do leite e dos deméis
productos, e que o Pacto con~
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CADRO BRANCO
Na pasada semana, entr6u
no porto de New York o barco
vasco «ltxas - Txori», ondeando
: unha «ikurrifta» e móis a ban·
deira galega coa e1trela roxa.
As bandeiras izóranas 01 traballadores das dúos nacionalida·
des.
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templa proiectos anti-agrarios
como a implantación de nucleares, P. a AN-PG, organización quA apoióu, xunto coa
UPG, o chamamento pra ·o
vernes 2 7. puxo especial interés en situar as repercusións
que no tocHnte aos pequenos
tendeiros H industriáis galegas
tañen os acordos da Moncloa,
concretiztuidooo nas restriccións crediticifls, no trato de
favor aos monopolios, e na
baixa do podHr adquisitivo das
clases popularns nunha economía deteriorada como a galega.

ILLAMENTO E
PROHIBICIONS
Nunha situación hostil
-representantes dos sindicatos falarfannos da Intención de
denunciar diante da OIT -Organización Internacional do
Traballo- os Impedimentos,
prohibicións e. represión exercida polo Goberno de cara a
inutilizar o dereito que tei'len a
espresar a súa dlsconformidaqe coa política económica do
mesmo- e mesmo dende as
formación sindicáis estatáis
que se pronunciaron activamente contra da Xornada do· 21,
feíto que lles valéu o agradecemento público do Goberno Civil de Lugo, por exemplo, e topándose cunha serie de irregularidades como a do Axunta.mento de Ourense, que despóis de conceder permiso pre
facer propaganda con .megáfonos, dá unha especie de orden

de busca e captura, da que resultarfa a incautación dun coche bon equipo megafónico e
conductor incluído, ou a negativa a poder usar os locáls
de AISS pra mitlns, ás que haberla que engadir a presencia
e intervención constante de
patrullas da Policía Armada
nas rúas, con equipo antidlsturbios, e mesmo, o temporal
de auga, inda con todo esto a
xornada tivo un saldo considerado positivo, se se atende
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to ao número de localidades
nas que se reflexóu como á diversidade de sectores sociáis
que nela estiveron representados.

ASAMBLEAS, PAROS,
CARTAS
As formas de participación na xornada do 2 7 foron

Pasa á póxina seguinte

CADRO NEGRO
27 mariñeiros perderon a vida nunhas condici6ns que
poñen de manifesto, unha vez
móis, a falla de seguridade na
que traballan os homes do mar,
sin os móis mf nimos servicios
nin controles de salda que garanticen as perfectas condicións
dos barcos.
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diversas, dende os escritos en
contra do Pacto, como serfa o
caso de 400 traballadores de
Astano, 200 da hostelería na
Coruña, ou os de Unión Cradytor en Ourense, e numerosas
cartas de asambleas estudlantfs e comunicados de comerciantes vigueses, hastra a case
paralización de vllas como
Carballo, Monforte, Arcade,
Moaña ou o Carballiño, nos
que pecharon comercios e establecementos públicos durante unha hora, talleres mecánicos, cine (Arcade), trolebuses (Carballo) , taslstas · (O
Carballiño) e unha serle de ramas características de cada
localidade, como o calzado e
madeira (Monforte), ademáis
das pequenas empresas . do
metal e a construcción.
No sector industrial, o máls
xenerallzado foron os paros
temporáis e as asambleas de
traballadores, singularizándose o ramo do transporte de
mercancías, inclufda CAMPSA,
en Lugo, a construcción, que
abranguéu un noventa por cen
nesta mesma cidade, ao Polfgono de Vite en Santiago, a
1.500 obreiros de FERTAX.
DRAGADOS, TRABE, ENTRECANALES e TEAMAC na Corui'la - con 1O detldos nesta
últlma empresa - e a Vigo,
onde tamén tlvo forte presencia o Metal de menos de 1OO.
Respecto do agro, os labregros celebraron asambleas parroquláis, concentraclóns en
vllas e actos conxuntos coa
ING, participando aslmesmo
en manlfestaclóns.
Unha das características da
Xornada fol sin dúblda a repercusión na pequena e mediana
empresa; pro prlmeira vez pararfan o sector conserveiro
(Rianxo, A Póboa e o Morrazo), fábrica de muebles (La Fa'7
ma - Lugo), cerámicas, etc.
Das empresas de máis de
400 traballadores, participaron na xomada Corfl de Porrif'lo, o grupo Alvarez, Regojo,
Pontesa e parcialmente a Alúmina de Viveiro, e non se movilizaron contra o Pacto as
grandes empresas das construcción naval e do automóvil,
fundamentalmente, ubicadas
en Vigo e Ferrol.
A organización estudiantil

ERGA levóu, pola súa banda,
aos centros de enslno a denuncia dos acordos do pacto
pra o sector, como as subvenclóns aos centros privados,
falto que consideran val en
contra do ens1no lgualltarlo

que defenden, e houbo asambleas en numerosos centros
de vllas e cidades.
.No total, as cifras de persoas sensibllizadas diente do
que representa o Pacto da
Moncloa e que así o manlfes-

taron dalgún xeito, pode rondar
a cifra oficial dado pola IN GCC. LL de 2 50.000 gal egos.

APRENDER
. A xomada do 2 7 fol a prlmeira convocatoria felta a. ni-

vel galego polos sindicatos
ING-CC.LL. e, según os seus
análisis, representa a delimitación rháls clara que se tén dado entre as posicións nacionalistas e de defensa de Intereses de clase e os compromisos
antipopulares e non galegos
das Centréis
partidos que
boicotearon esta loita.

e

Cando estaban a punto de
. cumplirse 70 horas dende a
súa detención, un membro dos
piquetes informativos d~ Monforte afnda seguía no depósito
Municipal, onde estlveron, asimesmo, outros tres traballadores que partidparan na xornada de lolta do 2 7. Estlv~ron todos nun calabozo cun presuposto de 72 pesetas ·pra comer todo o dfa·, pero dirfarios
Pepe Ramos, ao safr á rúa,
·dlgsme, ¿qué Central Sindical,
con todo en cóntra; une un
país de norte a sur a través dB
5o localldades de centos de
fábricas e Jugare~ de estudo?
- E desta primeira movilización
nacional leva'mos moito
aprendido todo~ n6s.

e

·A respa-s ta

eficaz
,
cadad1a
.
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Roclrfgun ele Vlgurl, 27

T-"fono: 596965
SANTIAGO

Travetfa ele Vigo, 28
Tel6fono: 279862
·VIGO
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Fallo da Audiencia da Coruña

cr6nica política

A Canteira, nas mans
da pr6sima corporación

O Goberno español, amparado no pacto entre

A Corufta. Isabel Alvarez.

de do sector, xa daquelá sobrecargada.
O paiado dfa 26 de xaneiro, a s6a do Contencioso AdminisA Dirección Xeral de Urbanismo
trativo da Audiencia Provincial da Corufta fixo pública unha resolu· respostóu que somentes se podeci6n pola que se deixa en suspenso un acordo adoptado polo Conce• ría construír na Canteira, ao pé da
llo corufüb nun pleno celebrado o 29 do marzal do 1977; polo que mesma, sin perxudicar as vistas
se aprobaba o <testudo de detalle» pr6 con1trucci6n de vivenda1 na do parque. Nun Pleno celebrado
Canteiro de Sta. M~rgarita. Dette xeito, a Audiencia v'u estimar o - días déspóis, tratóuse da autorizarecurso plantexcido polas A1oclacf6n1 de Vecifto1 contra o devandito· ción pra construir locales comeracordo municipal, e deste xeito, tam6n, d6uM. un paso móit no ciafos.
«douier» que fixo medrar a impopularidad•
corporaci6n muni..
O seguinte paso déuse o 29 do
cipal hastra unt lindeiros detr6t dos cales non cadrarfan outras po· marzal do e:mo pl:lsado, cando nun
sibilidades que a1 da dimi1i6n.
· pleno dn CorpurRción sA aprobóu
- cun ot~rú votos ..,11 co11tr~ ·· - o~ cfP.
A historia da Canteira situada
pastos de_traballo, sempre comt>~ . SHrrnno, Berta Tripié\ L;tsh1:Hns ~
no Monte de Sta. Margarita emnantes, PP~ out~a banda . .O concePena~ a fase definitiva do '<P.~tu· PElZÓU o 10 d~ nada! do 1974
.llal Pena dtxo que se_erf!. Cf~rto Ql:<I~ - do de detalle» da Canteira de Sta .
. cando a comisión r:nunicip~I perse pensaba p_o ñer _ah u1.1 ~win cen- - Margarita. Nesa sesión, á q·ue
manente, nun acorde sobre. a retro comercial, QUA s~_ q,,wra c.laraasi5tfu unha numerosa reptesengularización dos terreas· da C~n
mente. Ao cabo, sun"W.ntP.s Aipoll, ' tación das Asociacións de
telra, acordóu a venda de 1.403
Pe'1a e Sem;mo '.!Ot~ron. pra que 0
ciños, o concella·I Lasheras m~nimetros cuadrados de terreo de - aSU!°1tQ quedí~rfl All_nba _
da ~esa', ·?
festÓU que as alegacións presenpropiedade municipal, dentro da - acordo da u~ri:n°,11 ente -fot ratifttadas por Asociacións de Veciños ·
_devañdita canteira, a un particucado poi~ ntHi9n~ dQs comp<;>nón foran informadas polo letrado lar, ao precio d.e 2.500 pes_
e tas_.o · rientes do P.l~no, cory ._dous vot_,<;>s - municipai, bu polo menos non fi- ··
m 2 • páqµela, era aín9a ten~ente
el) contrii º~ <ie _Serrano_ .~ Pena, - ·guraban no · espediente deses inde alcalde en funcións. de ~lcalde
ca cal qUt!dHb;i ~amén rn!tf1cada, a formes. 0 acordo da Corporación
o hoxe pre~idente da Corporación,
venda dos !~rr~s.
- fol acollido con berros de «dimiseñor Liaño . Flores. Contra iste
RAZONS ... DA VENDA
. - sióm> e «caciques» contra os conacord.o da Comisión municipal
Un conct-1l1al )(Ustificada lago o - celláis. Os veciños. ao remate da
permanente votaron os concelláis
baixo pr~cio siñalado, decindo - sesión, xa anunciaron que inter. Rlpoll e Lasheras. No pleno muni- que era como se se vendera ahí poñerían recurso contencioso-adcipal celebrado oito dfas despóis.
porque os 1~rreos non eran edifiministrativo.
ratificóuse a venda dos terreos.
Este recurso foi o que a Aucables. O ca~o toi que se vende. Naquela ocasión, o concellal f>eña
ron sin Clecir pro qué, aínda que o - diencJa Provincial· da Coruña esti- ·
pedlu que o Concello non vend~ra
nome do comprador fora o de un
móu e ·polo que suspendéu o
os terreos
soticitaba o parti- · dos máis conocido!-i construtores . acordo do ConceHo coruñés. A ·cular namentras non se resolvera . da Coruña: Manuel Soto Pérez; Audiencia razonaba a ·súa resol uo proiecto do Parque de Sta. Mar- . nembargantes, a .venda non se fi- · ción «ante las transcendentales
gafita. O seu .compañeiro de cor- · xo efectiva. ·_
consecuencias de orden indemniporación, Serrano, amosóuse par0 2~ de setembro do 1975, a zatorio a las que tendrfa que hac~r
tidario de dei)(ar o choio enriba da
Comisión Municipal PermanP.nte
trente la Corporación en el caso
mesa diante das dudas plantexa- · aprobóu un anteproiecto prá de dnular el ·<Astudio ctP defalle» y
das sobre da calificación dos teconstrucción dun local comercial
que deberían ~er asumidas por la
rreos que, de primeiro, estaban
na Canteira, que incluía os te- . que <.>ustituya a la actual, en razón
destinados a zona vefde ou pra
rreos obxeto da venda. O 29 de de la proximidad de las elecciones
construcctón de instalac+ons de
xaneiro do 76, a Comisión Munl- municipales».
recreo, e tamén por considerar
cipal Permanente volvéu estudar
As asociacións de veciños pemoi baixa a valoración do terreo,
o anteproiec.t o e solicitóuse un in- dían que a decisión sobre da canfixada polo técnico municipal en
forme á Dirección Xeral de Urba- teira _tora tomada pola prósima
2.500 ptas. m 2 • O concellal Ripoll
nismo. Ao parecer, según escrito Corporación que sairá das vindeipreguntóuse polo destino que se
razonado do alcalde que se incluía ras eleccións municipáis. Así, coa
Ue iba dar aos tarreos, xa que se
na solicitude, a solución das vi- resolución de Audiencia, a decitalaba da posible construcci6n .vendas non parecía amáis axeita- sión deberá ser tomada por unha
da, polo elevado coste que su- nova Corporación elexida demodun gran centro comercial ~· polo
poñía e polo aumento da densi~a- cráticamente.
tanto. da creación duns cantos

da

v·e-

que

UCD e forzas polftlcas do Estado, estima, na prócti·
ca~ que a libertada democrótlca de espresarse -e
móis cando se trata de sectores populares am·
plios- non ' estendible ós posicións crfticas e de
oposición ao 1eu programa de medidas económicas
e polJtico·socióis. En base a esto, moviliza ó forza
pública e aos seus gobernadores locóis contra dos
sindicatos que non aceptan o acordado sin que a
Asamblea de Parlamentarios se pronuncie sobre a
arbitrarledade ou xusteza, no seu entender, desta
actuación e interpretaci6n discriminatoria dos dereitos públicos por parte do poder e referente a Ga·
licia.

SER CATALA NS ...
De calquer xeho, tampouco están afeites os ParalamentcH io~ a asumiren públicamente poslclóns sobre case nada, e
mw1Ít<t~ as negÓciacións e desentendementos sobre a composicion da definitiva·Xunta a·ndai:i silenciadas, érguense voce~ <ios Q!.Jf:' quixeran ser tan ben atendidos como o son os
catrlf,1;,s. IVlf-'ntras o senador nacion~llsta Josep Benet, -o
máic; '1Qt:Hio nas pasadas elecclóns xeráls en Catalunya- di
claram•m.tti 4ue _o xoguete· das preautonomías, feito carne e
oso, si". r;id;1cl'! á faÍla de competencias efectivas e que, mesm~ de~p~i~ ·cir. levar caseque 6 ~e~es promulgada, a Generalitat non tAr ningún poder sobre o que traballar ... o propio
Consello F.xt!cutivo daquela qu-asi-instituclón vluse forzado a
protestar noto tutelaxe que exerce sobre del o Goberno español. NHmh;;rqantes, a s(tuaciÓn catalana tén sempre Imitadores, polo riue semella.

TARRADELLAS, FALA
1cGo~tl:'11os

ou non, somos unha nación» dixo inda hai pou-

co o Pr!-!sident Tarradellas, - inda que algúns comentaristas
il~H\.Juran

que coas declaracións tanta agachar o que implica-

rl<i <i n~cuperación real do devandito- e se o President, que é

políticamente de dereitas, pode decir eso, tamén a dereita
galega parece disposta a nacionalizarse e. dende a democracia cristiana, atraer aos sectores máis moderados cara a homologación nominal coa dinámica polftica de Euskadi e Catalunya, -ahí está a noticia dun posible Partido Nacionalista
Galego - cousa que a UCD en Galicia. a pesares dos votos.
non está nas millores condicións de cumprir formalmente.

UNIR INTERESES
Que Tarradellas, pola contra, poña en dúbida o noso carácter nacional, ou se nos debates constitucionáis se dan todo tipo de opclóns pra definir, interesadamente, se nacionalidades, rexións, comunidades ou nacións, son cuestións nas
que non se paran demasiado unha chea de clases e sectores
populares de Galicia que responderon, en diferentes formas
de espresardesacordoe solldaridade según a propia tradición
_ . de loita, niveles organizativos ou. mesmo, Interdependencia
de intereses, ·a un chamamento nacionalista. Podaríamos de.. cir qu.e por primeira v.ez na nosa historia presente, un mesmo
·Obxetivq de denuncia vencella a o.s méis diversos puntos_xeográficos e camadas dµn país. dende o traballador autónomo
ao asalariado da industria, dende o empregado da limpeza ao
comerciante ou tasísta, dende o labrego aos profesionáis, e
que, se ben dunha maneira incipiente nalgúns sectores, pode
vir significar unha identificación de intereses comúns no mo-vemento social da nosa Nación, precisamente aquela identificación popular defendida e traballada de maneira radical e
entusiasta polo galeguismo histórico.

A MORTE NO MAR
Cunha lembranza dorida pola morte dos traballadores do
mar, dos que agora no «Marbel» ou afnda hai pouco no «San
Martín», «Ave do Mar» ou «Josefa» enfrentaron toda a crueldac.le da despreocupación diaria potas súas condicións de traballo e a queixa evasiva cando feítos como o accidente das
Cíes testemuñan e acusan aos poderes, -que se preo9upan
máis de vixiar unhas normas severísimas e desaxeitadas e
confían todo o poder decisorio nos capitáns que de gar~ntizar
o dereito á vida- · queremos rematar decindo que en Loira.
vila mariñeira de fonda tradición de maquinistas, ou en Coiro
e Bueu, Marín, Sanxenxo, Portonovo ou Baiona, non é o mar o
culpable da indignación popular, senón os que lle marcan este precio coa ineficacia ou o interés, sin que tampouco nestas
graves ocasións pareza esistir o dereito a investigar, a espresarse, a esixir, si non é dende a propia Administración.

NACIONAL
resumes
e O GRUPO MISTO
SUSTITUE AOS
PARLAMENTARIOS
fontes próslrnas ao PSP Informaron a A NOSA TER AA de que o
partido que preside o profesor
Tierno Galván, representado no
Grupo Misto do Congreso de
Diputados, provof\era, a través
do seu grupo parlamentarlo, que
as organizaclóns nacionalistas galegas, declaradas lllcltas polo Ministerio Flscal, sei'lan Inscritas no
rexistro de Asoclaclóns Polltlcas e
reconocidas de dereito.
De ser as!, e dlante do silencio
da Asamblea de Parlamentarios
de Gallcia a quen se lle presentaran no seu día rnéis de 40.000 firmas en apolo da legallzaclón da
UPG e a AN- PG . o Grupo Misto
sustituirá aos parlamentarios galegas corno portavoz da esixencia
de legalizar a aque las organizacións.

e

ARTISTAS
PLASTICOS
Co obxetivo de incidir na vida
artistica do noso pafs e apolar as
iniciativas. dos traba ltadores das
artes plásticas, tanto a nivel colectivo coma individual, e defender
os seus intereses profeslonáls, a
A oclaclón Sindical de Artistas
Pl{l tlcos gofegos. a través da
ú Xunta )(estora, fal unha· chamado pra que os Interesados en
v ne liarse á devandlta asociación s pof'lan en contacto cos
ous representantes nos vllas gal íJP ou bon dir ctomonte co seu
•¡ r.wturlo, V ntura Cor , en Santldgo. (rt'la Montero Alos, 6 6. 0 ) .

e

PREESCOLAR

Dontro do o mpaño poi esco
lc1rl1 1clón total do nonos galegas,
o Unión do Tr b~ lladoros do Enslno de Golicla , UTEG , xunto coas
CC.Ll. r !vindica que as escalas
unitarias, hoxe Inutilizadas a cons cu ncia da concentración escolnr, pas n a funcionar como cen tros de preescolar, acollando á
pobooclón Infantil entre os 2 e os
6 anos na parroquias. ciclo hoxe
inasistente no noso pals.
No caso de establecerse o ensino preescolar, o aumento de postas de traba llo seria, por outra
banda. importante, pall ando en
parte as carencias que neste senso se dan pra os mestres e incldindo. asirnesmo. na dismin ución de
necesidades de traslado tora de
Galicla.

e

VIAXE BEN
APROVEIT ADO
En relación cas recentes manifestacións populares que tiveron
lugar na vila de Pontedeume, e
nas que se eslxlu unha resposta
da alcaldla aos problemas da auga, os comentarios dos veclf\os
foron adicados, con gran luxo de
detalles. ao viaxe que o Sr. Sardina fi)(O a M adrid o pasado fin de
semana, nos seguintes termos:
«si. antes de marchar dlxo que lba
aló a pedir unha depuradora. a pedir unha escala de formación profesional, a pedir sabe dios o qué ...
é moita casua lldada que vala esco llar un vernes, prticlsam ente o
vernes que coincide co Congreso
de Al ianza Popu lar, partido do que
se encarga na bisbarra ... Lago, si
visita a alguén, o q1;e si fará será
ca rgar desplazamentos, dietas e
estancia ao Axuntamento ... e mire
pOf onde todos nós contribuimos
a pagar este viaxiño». Resabios do
vello réximen .

6 / ANOSATElUlA

A pesares da demanda fiscal

Traballadoras de «San Remo»

Os fu'1clonario1 ~a xu·sticia
di1po1to1 a 1indicar1a

Primeira · folga· nunha
m8diana empresa ·

A fin• do nadal patado, foron preHntados no Goberno Civil
Por prlmelra vez na 16a historia, as traballad~ra1 que confe~
da Corufta 01 e1tatuto1 do Sindicato da Admlnl1tracl6n de Xu1tlcla clonan pantal6n1 núnha f6br,ca villalbe1a, pantal6n1 que aparece~
de Galicla, aparecendo publlcado1 no 8.0.1!. do dfa 6 de xanelro. no mercado con nome amerkano, realizaron un paro que lles val6u
Anque oficialmente esta ' a 6ltlma noticia oficial sobor do tema, 01 cobrar o m... e m61a a paga do nadal.
promotores enter6ronse por canles prlvadot de que o fiscal de Ma·
drid tomar6 a mesma medida que dlante dun sindicato 1emellante
de Catalunya: lnterpofter demanda.
lste novo sindicato, que has- evitando a proliferación, asistente
tra certo punto, nace con presu- actualménte, de xurisdicclóns.
En canto é demanda lnterposta
postos semellantes aos da valla e
alnda asistente «Xusticia Demo- contra o Sindicato de Administracrática», organización derivada ción de Xustlcla de Catalunya, o
ca ra a reivlndlcacl6ns fundamen- señor Movllla puntualizaba que as
ta lmente de tipo político no térmi- razóns que puido ter o sr. fiscal do
no xudlclal (dereltos humanos, xugado de Madrid eran, sinxelaetc.) . «Moitos dos. que estamos mente, de carácter. persoal. «Deno Sindicato - contábanos Clau- cía que a actual lexislaclón esdia Movilla, promotor- forma- pañola non permitía a asociación .
mos parte, e seguimos formando de tipo sindical de menibros da
parte de Xust icia . Democrática; Administración de Xusticia.:. canmoitos dos obxetivos coinciden, do o certo é que na Lei de Asociapro eso non quere decir que es- ción Sindical de funcionarios, as
teña fundado por X.O.». El mesmo únicas esclusións que hai están
seguirla a esplicar que os por referidas aos militares e a aqueles
qués da creación do SAXG son os funcionarios que leven armas e
mesmos que os da de calquer ou- agora alnda estamos vendo no
tra organización sindical, «a de- periódico que se quera facer un
fensa dun fato de Intereses co- sindicato de Funcionarios da Pollmúns aos diferentes membros era, e comenta aparte: «O que seque compo"'en a Administración ria de desexar é que non tora un
de xustlcl a. Pero. polas peculari- tipo de sindicalismo amarelo». Podadas do poder xudlclal, non vai la súa banda. o xuez dictóu sentar o mesmo sanso que pode ter tencia contra do Sindicato catacalquer outro tipo de sindicatm>.
lán, estando neste momento penAs finalidades que a asociación diente de apelación o resul1ado
aspira a cubrir, resumirianse na
Seuun nos mforma tamén o sr
defensa dos funcionarios en s1tua · !\t1ov1lla, en caso de que a noticia
clón profesional, e defensa dd in · da demanda fiscal seña confirmadependencia dos órganos J\1Jc1te1é1s da oficialmente, en cuio caso, é
no exerclclo da súa función, a probable que ás razó,ns espostas
consecución dun s1stel"T'd de aUto- polo fiscal señan a·s mesmas que
goberno do poder >cud1oial me- as que reciblu ~ organización ca'diante a axeitada tishuctura de- talana, a comisión xestora.. a comocrátl ca, a aprobación de refor- misión xestora do Sindicato da
mas legáis, sobr'"' ·todo referidas Administración de Xusticia de Gaaos Dereltos Humanos e a conse- · licia pan sa contestar, «porque teouclón dun tipo dt-1 xustlcia única, mos moito que contestar».

Pontedeume

Movilizaci6n pra ter auga clara
Pontedeume

X. Piftelro

O problema da duga en Pontedeume xa vén de \/ello Hai uhs
seis anos que o corcello chegóü á
conclusión de que a trdldd de augas. falta duns cinco ano~ antes,
xa non chegaba. Compr•d tacar
outra nova. Aedáctase un l"Ovo
prolecto pro. por aquelo dos trá.
mitas burcorátlcos, cando se pón
a subasta, nlngunha empresa o
colle, por canto o presupostc quedara desfasado. Asf, pasa o tempo
hast ra o ano 1975, en que o auga
xa non falla na regularldade,
senón que non a hai. O problema
agrévase por canto as -festas -patronáis do mes de setembro estén
a calr. Urxe unha solución. Son os
industriáis da hostelerf a os que
máis a necesitan. Convócase unha xunta no Axuntamento, e dempóis de darlle voltas, chégase é
conclusión de buscar unha solución provlslonal pra pasar as festas. A solución é o aproveltamento dun regato, bombeando a auga
pra o depósito. As obras de acondicionamento e a compra da
bomba costéanas o pobo e a desaparecida Asociación de Cabezas de Familia. Queda claro q~e
hai que facer unha nova trafda,
dado que o regato de donde se
trai a auga non é o máls axeitado,
xa que é o medio por onde saen
os escedentes e augas dos prados
e terras de labradlo, e pasa pola
veira dun ruelro de casas, o cal

supón que ista auga arrastra certa
cantldade de abonos dos prados e
terras-. así como a posible contaminación por xurros procedentes
de posibles filtradóns das cortes
situadas nas casas lindantes co
regato.
A todo isto súmase, dende hat
algun tempo ben a falla de cloro
ben d aburdanc1a de terra polo
mal estado do:, f tltros
As disenterfas,_tlfus e hepatitis
que dend.e hal tres meses se dan
na vlla, fan que a lntranqullipade
se faga dona das xentes de Pontedeume. O oolexio da \lila «Couceiro Freijomil» estivo denantes das
vacacións do nada! ·a punto de pechar por mor da disenteria rexlstrada entre os rapaces novos. O
t1fus déuse en menor cantldade, e
de hepatitis déronse 29 casos no
colexlo de Atocha.
Oiante desto, xurde algún que
outi-o comentarlo, pro o concello
non fai nada. Algllnha veclña trata
de entrevistar.se co Alcalde pra
pedirlle esplicacl6ns, pro non a reciben.
Con astes antecedentes, un
grupo de veclños decide mandar
unha mostra de auga á Facultada
de Farmacia de Santiago pra que
fose anaUzada e convocan unha
asamblea popular pre o dfa 27.
Na asamblea, á que asisten uns
400 vecinos, fálese de grande
cantidade de barro que tral ulti-

Manufacturas «San Remo» é,
práctica.mente, a única empresa .
ubicada en Villalba, vila cunha poboación de máis de 5.000 habitantes na Terrachá lugue·sa, e que
a nivel económico depende no
fundamental das grandes feiras
que tañen lugar cada quince dfas.
Hai uns meses, as mulleres que.
traba~lan en «San Remo» empezaron a organizarse pra reclamar unha serie -de dereltos e denunciar
unha longa lista de Irregularidades, como o feíto de non estar
aseguradas máis da cuarta parte
da plantilla ou non cobrar dacordo
co convenio, figurar grande parte
na categorf a de axudantes de
aprendiz (cun salario de 8 a 9 nill
pe&etas) e máis da mitade como
aprendices despóis de levar 3
anos traballando, e non cobrar
má1s que o salario rnfnimo, por
exemplo. e con&eguiron algunhas
mrlloras dende o mesmo momento n<? que a patronal tivo noticia
-de que facian ><untanzas sindicáis. ·
Na semana pasada sin ter cobrado af nda a paga de nadal e como a p~tronal se negaba a falar
con elas e cp SOG 1.INGI sindicato ao que están af1hacias levaron
mamente e da mala calidade dos
filtros. Tamén se fala· Í':lo aumento
do precio sin ser consul1ado o pobo e sin ·esplicarlle a!; causas, aumento que supón nia1'!:11 de dous
millóns de pesetas Como concluslón, a asamblea acórdóu nomear
unha comisión que talase co alcalde facéndoo 1~sponsable da si. tuaclón e ped1ndo se compre, a dimisión. A·asamblea -trasládase en
mamtestac16n a Plaza do Axuntamento o pfdese unha !3ntrevlsta
co T ~n1ente de Alcalde, xa que o
alcalde vlaxara a Madrid. Desp6is
de esperar un cuarto de hora; decidese convocár unha nova con-

adlante a primeira folga que se
lembra na vila.
·
Das 70 trqballadoras de «San
Remo», o propietario é Constantino Ca.rreiras ligado a Alianza Popular, 20 figuran na nóm\na dun- .
ha · fábrica de etiquetas, City
Dawn, que nin siquera está naquela localidade. e asf a patronal
guipase da abriga de poñer un
servicio de comedor, tal e como
manda a lei ás empresas de máis
de 50, e afnda non puideron facer
eleccións sindicáis, porque o xefe
quere que señan dentro dos 20
dfas previstos no decreto do ministerio de Traballo.
Un bon dfa, as enlaces sindicáis que foran elexidas nos tempos do vello Stndicato Vertical español.presentáronlles un papel no
que se espoñla a «situación critica» da empresa. e as traballadoras, confiando en que serla verdade, firmaron a solicltude dunha
subvención ao INI, alegando falla
de salda pra os· pantalósn, de cara
a non traballar durante 6 meses.
Hoxe non vén tan claro que eso
seña asl porque, af nda na semana
pasada, había un pedido de 3 .300
pezas coa venda asegurada.
centración, ao tempo que se solicita unha entrevista cun dos concelláís; mentras se fai o recorrido
da manifestación e se espera polo
concé!lat , o berro que se escoita é
o de: «i Auga si, xurro non!». que
tamén serfa consigna preferente
na manifestación do 28; ao cabo,
recibe á comisiórt o .concellal sr.
Quintero, que pón por diante que
el non tén poder pra decidir nada,
.e que hai ·que esperar á volta do .
alcalde, pra mediados da semana;
mentras -tanto, asegura, tratará de
que se coiden os filtros pra. polo·
menos, ter auga ciara.
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ABOSA TEB1lA / 7
Membro do Secretariado Nacional do Partido Comunista Canario
(PCC) e abogado c;to · Sindicato Obrero Canario (SOC), Carlos
Suárez presentóuse ás eleccións de xur:iio como candidato
da formación electoral Pueblo Canario Unido (PCUJ, que
presentaba unha alternativa democrática e nacionalista
nos seguintes términos: «Estas etecc·ións son un paso
na loita contra o poder dos grandes patróns e ·monopolios que,
xunto cos seus representantes en · Canarias, os esplotan ao noso

pobo; pola legatización de todas as organizacións poltticas
e sindicáis; pola apertura dun proceso constiturnte a
nivel do Estado Español; polo reconoce mento dos dereitos
das nacionalidades oprimidas que o compoñen, polo seu
dereito á autodeterminación e pota plena democratización do
aparello do Estado». Hai poucos dfas, Pueblo
Canari·o Unido sería declarado ilf~ito, no ~u intento
de inscribirse como organización polrtica .

.CARLOS SUAREZ,
-NO CANARIO UNIDO
.

¿Qu• traiectoria segufu o
Partido Comunista Canário
dende a sóa fundaci6n
ano
de 1972?
·

no

En lineas xeráis, escomenzamos a analizar dende unha perspectiva marslsta-leninlsta a 11osa
realidade: E chegamos á con~lu
sión de que Canarias é unhá colonia ao comprobar que a opresión
non semente se déu a nivel
económico e polftlc0, senón mesmo a nivel ldeolóxlco. Somos
conscentes asimesmo de que non
esiste en Canarias un proletariado
que asuma a cuestión nacional.
De ahl a razón da alianza con
aqueles outros sectores saciáis
que están tan interesadas coma
nós na ruptura co enemigo principal: o imperialismo, a ollgarqufa
española e a burguesía dependente canaria. De ahf a necesidade a
elaborar un programa conxunto
de cara ás eleccións de xunio e de
presentarnos baixo a candidatura
chamada Pueblo Canario Unido.

¿Cuestionóchedes moito a
vosa participación nas elecclóns?
Ante as eleccións xeráis presentábanse dúas cuestións: unha
delas, a denuncia ciara, aberta, taxante e · terminante ·do carácter
antidemocrático das devanditas
elecc~óns; por oi.Jtra banda, e ista
era unha cuestión fundamental
pra nós, o problema nacional canario.

.

Buscando a oportunldade de
crear no pobo unha conciencia e
ter- a oportunldade de convocar e
levar unha altematlva de organización, significa· unha ·conciencia
clara ·da necesidade de loitar por
este programa; constituimos a .
«Candidatura del Pueblo Canario
Unido». Entón, dende o punto de
vista partidario comunista, axéitase perfectamente ao .plantexamento que ternos da nosa política
de masas. E era de vital importancia . a consecución dun frente
nacional-popular, ben unha asamblea, ben un órgano que taña
abondo respaldo pra que poida
impoñer o punto de vista do pobo
no fato de medidas que transformen as estruturas canarias. Porque, se non se transforman, non
se conquire a independencia. Es- ·
to verificase na práctica con este
plantexamento da candidatura
electoral PCU. Un.ha vez rematadas as eleccións, comprendemos
quenonsepodequedarnacand~

datura electoral e vemos a necesidade de darlle unha forma legal pra
seguir traballando neste mesmo
sanso, e de ahl a necesidade de
legalizar a alternativa PCU, como
un partido político, acolléndose á
leí a niv.el intemo1e sendo a nivel estemo, sinxelamenté un frente pollti-·
co de masas.

¿Quén integra a candidatura

PCU e qu6 cciracterl1tlca1 teften
en comun?
lntegrámolo o PCC, células disidentes do PCE -que entanden A súa longa historia de abogado laborallsta flxo que Carlos SuArez seña conocido como o <'<látigo negro»
·da patrona(. .
.e consideran que ó carácter que
tén a Autonomfa non se pode per- les organizativos. Eu paño en dúmediata da mesma - ternos un
de dar carpo legal a unha alternamitir-. grupos cristianos de base blda que se poida asumi'r a Indepoder de convocatoria moi riba de
tiva de forte contido revolucionae independentes que establece- pendencia en Canarias sin unha
.PCE e PSOE.
rio. porque dese xelto hal posibilimos como nivel de co11verxencia a clase obreira concienciada, sin
¿Queres decir que estes pardade de amorear unha grande
lolta pota Autodeterminación do unha clase obrelra organizada en
tidos son minoritarios?
cantidade de forza, pero en canto
pobo canario, independentemente base a uns dereitos.
Si, non movilizan a ninguén,
á legallzaclón do Partido como orde que se sexa autonomista, indeson sucursáls con política plenaganización da clase obreira, a naO voso partido nac•u como
pendentista ou federalista. e coinmente revisionista .
sa postura é de seguir na ifegallcidimos na necesidade de con- vangarda do pobo canario, in·
E no campo sindical, ¿cál é a
dade de cara a levar unha lolta
cienciar ao pobo canario e de dar da que Cubillo non vos considevosa alternativa?
decidida e aberta; agora ben, trá-:
unha alternativa nas eleccións xe- re asl. ..
O PCC ten a súa alternativa
tase dunha organiz~clón que á
ráis.
sindical no SOC (Sindicato ObreiO noso partido nacéu pra ser,.e · prlmeira de cambio yai ser repreEn Canarias hai outras organi·· ternos que ser a vangarda do po- sallada e antón, no ca~o de que ro Canario) que a nivel numérico
tén igual afiliación que a UGT e
quelramos legalizamos pra entrar
zaci6ns que tamén loitan pola bo canario.
máis que CC.00. O SOC, por forno xogo·polftico, o_único que legaindependencia, por exemplo o
E ·en canto 61 po1lbllldade1
MPAIAC de Cubillo, ¿qué opl· da vosa legalización, ¿pensa- lizaríamos será o noma (PCC) e za , é unha Central sindical, pero
por riba desto é a alternativa unicatro persoas, o resto seguirá na
.nas del?
des presentar Estatutos?
taria da clase obreira no proceso
ilegalldade. Andamos a analizar
O que nos diferencia_de Cubillo
O que vemos é a necésidade
de unila nun Congreso Obreiro
este tema e, sin deixar de ter en
é a oportunidade. Estamos nun
Canario; neste senso, participar
canta· o devandlto, é posible que
punto peligroso, xa que ao estanas actuáis elecclóns sindicáis
mandemos os Estatutos a Madrid.
blecer diferencias con Cubillo pepuié:lera parecer un factor de divi¿Qué forza real ten o PCC?
.demos ser subxetivamente antisión. pero o contrario sería deixar
Niste intre, talando en confi anindependentistas, polo que como campo libre a outras J:entráis
za; é ·o único que tén capacidade
pre matizar: na medida en que
cuio cometido parece ser ben dide convocatoria · a t ravés da súa
Cubillo defende a independencia
fe rente.
polltica de masas, como partido, e
-ao marxen de formas .e méto- Somente queremos lembrar
entendemos que nunha colonia , a
dos-, está no no~o proceso, pro
que Pueblo Canario Unido, unha
implantación dun partido non vén
a Independencia sin contido de
alternat iva pola soberanla do podada polo aparello de carácter euclase non é o que Canarias necebo canario, foi a niveles electoráis
ropeo do mesmo, senón pola incia terceira forza daquela nación,
sita e, por outra banda, si se asudencia da súa política nas masas
despois da UCD e o PSOE ... e ho·mise dese xeito podaría ser, nistes
e na medida que a política do PCC
xe, a efectos xurfdicos, é ilícita.
intres, un elemento que propiciaestá no Pcu ·-aspresión máis inLOIS CELEIRO
se certa re~cción_ e retraso a nive- __
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e

FOLGA DE FAME

O rector da Universldade
Laboral da Coru ña, Sr. Martín
Díaz, despóls de aceptar o
proiecto de reglamento aprobado pra este ano por estudiantes e profesores, déu o
visto bon a outro elaborado
por un grupo de profesores. E
tan autoritario e ríxido que,
entre outras cousas, df que o
que falte tres dfas a cla se, será
espulsado.
Dende o com enzo do curso,
os estudantes tentaron por todos os medios que fose aprobado o prolecto inicial e ante a
negativa do rector, comenzaron un paro académico. O
martas 31, 50 alumnos decidiron dar comenzo a un peche
e folga de fame deica conquerir o obxetivo proposto.

e

OUTRO MORTO
NO MAR

A lancha que fai o recorrido
de Moaña a Vigo, da empresa
«Cruceros Ara de Vigo, S. A.»,
chocóu con outra embarcación na entrada do porto de
Vigo, afundindo decontaQo.
Como consecuencia, rr:iorréu
afogado un neno pequeno,
mentras os outros 16 pasaxelros poideron ser salvados en
medio da espectación e inqueda nza do público presente,
alnda sensibliizado polo accidente recón do «Marbei».
Hai que ter en conta que
suc sos coma óste xa non é o
prlmelro quo se produce neste
rn esmo ervlcio, qu precf sa
~ untia
mellor s condlcións
d
gurld do, dado qu ó un
m dio d comunl ación lndls1 n able pro qu ns toñen a ría
p r medio.

e HORARIOS

AXEITADOS

A Coordinadora de Comunlcacións Galegas, asociación
que xurdlu pra estudar untia
alternativa aos transportes e
comunicacións de Galicia, reclamóu no Morrazo uns horarios de transportes axeitados
ás necesidades do usuario traba llador. A Coordinadora tenta
que se lle fagan cumprir os
horarios oficiáis á empresa «La
Unióm>, concesionaria deste
servicio, pro a Xefatura de Tráfico vén de negarlles mesmo a
entrega dunha lista de tales
horarios.

e RECOBRAR ESCOLA
Os veciiios de Castriz están
tentando recobrar a escala, da
que o alcalde de barrio se lles
apropióu no ano 1975, cando
a concentración dos escolares
en Santa Comba e Bembibre.
A escala, que foi feita no
ano 1902 polos veciños, quedóu pechada, como outras
moitas de Galicia, ao impoñerse a lei de concentracións escolares. O administrador que
habfa daquela, que era o alcalde de barrio, quedóuse con
ela. Os veciños denunciaron o
feíto e tentaron recobrala pra o
preescolar. Ao non obter
resposta satisfactoria dos organismos oficiáis, ocupárona
o 25 de nadal e convertfrona
en «Casa de Cultura do Pobo».
Oiante desto, o alcalde de
barrio denuncióu aos veciños,
por considerar que a escala
era del. O dfa 27 celébrase o
acto de conciliación.

,
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Desvestir a un Santo •••
OURENSE, JAUCARO

Vigo

desdoblar as aulas e habilitar os
pasillos do edificio.
Por si chegara a confirmarse o
rumor, a corporación en pleno advertf u ao Goberno Civil de OurenS0' das circunstancias, indicando
que dimitiríán de levarse a remate
Os pobos medran cando al- o feíto. Deica agora, non houbo
guén turra por iles. O feíto non tén contestación algunha da primeira
dúbida cando supón loitar polos autoridade provincial.
intereses dos máis dables, dos
A indignación espallóuse entre
asoballados e sen restar, nin ren, os veciños da comarca, sabor de
á xusticla. Pro isto non parece ser todo, ademáis- de deixalos sin
o caso de Ribadavia. Dos 13,2 unha concesión imprescindible
millóns de pesetas· concedidos pra respostar ás esixencias escopra obras de ampliación e millora lares dos seus nenas, porque fie
das instalacións escolares na vila trata de arranxar a tamén necesido Avia, serían suprimidos máls dade dos estudantes do axuntade cinco en tal concesión, pra ser mento donde é natural o Sr. Pérez
invertidos na construcción dunha Barreiro, que, a raíz de ser noagrupación escolar en Vilamartín meadQ prá Delegación de Edude Valdeorras, por decisión do de- cación e Ciencia de Ourense, pro.legado de Educación e Ciencia, o metéu aos seus paisanos levantar
crego don Manuel Pérez Barreiro, unha agrupación escolar naquela
según un rumor que circula insis- vita, que hai perto dun ano sofrfu
tentemente e con garantías de . a perda de trece nenos no triste- .
certeza por Ribadavia.
mente recordado accidente do
A devandita asignación proviña .transporte escolar que os levaba
dunha resolución tomada pala dende San Miguel de Outeiro e
«Comisión provincial de construc- Vila Martín á ,agrupación da Rúa.
ciones escolares», en sesión de Os ribadavienses non se queixan
21 de novembro do 1977, por desta boa vontade do Delegado,
aplicación das axudas a construc- de facilitar un medio pra que os
cións e milloras escolares deriva- pequenos valdeorreses de Viladas dos acordos económicos do ·martín non teñan de recor~er o ca:«Pacto da Moncloa» e que se des- miño onde atoparon a morte trece
tinaban á construcción de cetro dos seus compañeiros, pro. deseunidades de preescolar no edificio xan que esto se faga pala vía da
da vefla concentración escolar de concesión que µuídél arranxétr o
Aibadavia, cunha inversión de Sr. Pérnz Barr~iro non rncortando
5,6, pra ampliación da nova con- o ¡)lesuposto evi<ientemente nF.centración escolar, feíta no 8eu
c:esario prlt vita do Avía. f.n ras11día pra dazaseis unidades con ca·
me11 non admiten o <mepotismo»
pacidade pra seiscentos repaces. polo foito de estar nun cargo, e
namentras hoxe xunt(j A 1.100 nH-mos «desvestir un santo pra
escolares, pra os que tivorori 'llle vestir outrm>.

e suspensi6ns
Ccmw xa d;xo o r..Mini5tro, os luxo5 a1
que pagqlos . A partir de agara oque
vraxe no autobus Vitra5a, cotizará áfscendJ

O delegado de Educación e
Ciencia ae Ourense, recorta en
móls de cinco mill6ns de pesetas a conce1i6n 61 escolas de Ri·
badavia, pra invertilos en Vilamartfn, a súa terra.

Un pleno axitado: ab_
ucheoi

O Pleno do Axuñtamento de ptas. no precio dos billetes, e que
Vigo do día 31 foi moi movido, a corporación, previo un sondeo á
hastra houbo abycheos. ·o señor opinión, feíto qfas antes, ·qu_ería
Pkher, a media xuntañza, deéidfu deixar en 11 ptas. sin esixirlle á
seguiio a porta pechada, ca"única . empresa ningunha millora nos
asistencia ·da prensa .e . dun repre- servicios~
· ·
,
sentante das AA.VV. e partidos
· Pota súa banda, as AA.VV. repolfticos que, por outra banda, de- xeitaban a suba a 13 ptas., pa=cidiron noñ asistir.
.
recéndolles ainda niesmo abusi· O punto máis importante da vas as 11 ptas. se nóh se millor.aorden do día !3ra a proposta da su- . ban os servicios; reforzando as líIJa nos prndos por parte da em- neas, abrindo outras ·novas, coloprasR concesionaria do transporte
c~ndo marquesinas, facendo aboµúl'>lico de Vigo. «Vitrasa» que so- nos pra traballadores e estudanlícitaha un aumento de 9 a 13 tes, así como o~ pases a xubilados. Unha vez mHlorádo o servicio, estarfan dispostos ·a negociar
a suba nos predos. O concellál
señor «Leri» fai un análisis dos dez
fecfores que inciden sobre da suba nos precios, ctlegando á conclusión de Que ésta non pqde:{ía
. pasar de 9,50 ptas. Producíndo$e
Jaucaro
antón den.de o público grandes
Ao cabo de vinteHi• dla1 de que comenzara o peche• quince O 17 ESCOMENZARA
abucheos, «caciques fóra», «non "á
suba do <<Vifrasa», «dimisión, ~_mide paro total, a DefegacU.n Provfnc:lal de Traballo de OurenM die· O PARO TOTAL
- sión.)>, etc. A continuación os cont6u «Laudo de Obligado Cumplimiento» pr61 empresas «Uni6n _
· A partir de aquí H actividade do ·celláis pasan o tema a votación
Cradytor» e <•ADM», amba1 do mesmo grupo de «Projet-Cradv»,
comité de folga e da asamblea xe- decidindopasarlleolfmpicamente a
adkadas a aparellaxe el6ctrico no polfgono · indu1trial de San Ciao señor · Gobernador, se
prión de Vifta1, en Ourense. Namentras se producfa a res~luci6n da ral dos traballadores. partidos po- pelota
ben, implícitamente, espresando
Oelegaci6n do Traballo, a direcci6n cla1 empreta1 remetaba 252 líticos e centrales sindicales esco- o seu apoio á suba a 11 ptas. sin
cartas de despido a outro1 tanto• traballadores, do total de 304 co menza unha an1plia activldade ningunha condición de millora dos
que contan a totalídade das plantilla1. A outroi productores cheg6- de entrevistas r.úa Delegación de servicios por parte da empresa. A
banlles notificaci6n1 con «permiso . indefinido retribuido», xente Tr'aballo, · gobemaoor civil, e con- xente decatóuse de que aquelo
vencellada dalgún xeito 6 direcci6n ou 01 chamados «esquiroles», tactos con represe111érntes da em- tora unha aprobación. Ao Impedir
presa. Unha <::1Jmisión de traballa- que durante a súa intervención o
que non participaron no proceso do conflicto.
dores traslltdase a Gijón, pra ver representante da AA.VV: do Calde entrevistarse coa alta direc- vario talase da suba, tivo que susció11, s111 que en todos os _intentos penderse provisionalmente o plese amañt: nada en concreto. Che- no aberto, despóis do conseguinte
· abucheo, e ao poucq tempo o sega a Ourense un portavoz que, en
ñor Pichar propoñería aos reprincipio, se considera competenpresentantes das AA.VV. !3 do
te pra tomar decisións no nome PSOE, que logo faría estensiva
da dirección, o Presidente do aos demáis partidos i11cluíndo, e
Cónsello de Ad.ministración do - recoñocendo por vez primeira, aos
grupo «Crady». Tampouco agora ilegáis. Tras dunha reunión ca púse chega a nada ao tentar o porta- blic.o, éstes decidirían non asistir,
voz da patronal reduCir a plantilla ao igual que o concella-1 «Leri».
O pleno aprobóu, pese á negaen 140 traballadores ·e negarse a
tiva da A.VV. do Calvario, PSOE,
abrir a fábrica.
PCG, MCG e ANPG, o plan parcial
Diante da imposibilidade de re- do Calvario que tora solicitado por
No documento da Delegación
traballo en condicións de norm_alide Trabatlo, requerfase ás empredade, recomendando, asimesmo, solver doutro xeito o conflicto, a sete propietarios. Se ben quedóu
sas: Proceder de inmediato ao paque ambas partes evitaran o en- asamblea acóllese a unha propos- clara a postura da A. VV de q1,1e
go dos salarios pendentes, coa
cono de actitudes ríxidas no xa ta insinuada polo mesmo presi- a corporación que aprobaba o
dente do Consello de Administra- plan non era .representativa nin
advertencia de que o seu incumlongo e doroso conflicto.
ción do grupo: autoxestión da em- . democrática e que, polo tanto,
primento determinaría a imposipresa. Proposta que foi aceptada non tiña capacidade pra facelo.
ción das sancións · correspondenEsta resolución da Delegación
unánimemente
polos traballadotes; normalidade laboral: requede Traballo, viña determinada pares, escomenzando una serie de
rindo aos trabatladores pra que o
la imposibllidade de amañar dounegociacións co presidente do
prósimo mes e á hora habitual de tro xeito o conflicto, según se maConsello de Administración da
entrada, se persoasen nos seus nifesta nos distintos «consideranCULTURA
Caixa de Aforras e director· xeral
centros de traballo pra realizar as dos» e «resultandos» do documenda
Provincial,
Delegado
de
Trabafuncións que lfes foran encargato espresado, slñalando asimesllo, economistas, etc. A empresa,
das, dacordo coa súa . categoría
mo a inutilidade das conversas
CON LIBROS
según manifestacións do portavoz
profesional: apertura dos centros coa representación da patronal.
a que denantes nos referimos, tén
de traballo: eslxindo ás empresas que en todo intre se negóu a calque levaran a remate as opera- quer acordo, por falla de instruc- emba'rgos preventivos - de varias
cións previas e necesarias prá
cións pra tomar decisións sobor entidades bancarias e unha reclaLIBRERIA SEOANE
mación da Caixa de Aforros de
posta en marcha dos procesos das cuestlóns plantexadas, según
..
Ourense por valor de 130 millóns
productivos, de maneira que o 1 manifestaron dfa tras dfa os porPONTEVEDRA
de pesetas.
de febreiro se poidera reanudar o tavoces da dirección.

Ourense

.

.

Uni6n Cradytor: dificil safda pt'CI un conflicto
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AS 200 MILLAS E A PESCA GALEGA
MARIA DO CARME GARCIA NEGRO
Efectivamente. os EE.UU., afeitos de velto a espoliar
as riquezas terrestres. e máis as do mar. foron hostigadores constantes en todo Organismo Internacional competente das contraproc.lamacións eAcol da improcedencia
Pro fqi necesario que pasaran perto
da soberanía. ·
de 30 anos pra qué «de facto» se reconocese este dereito
pola case totalidade dos paises do mundo (no ano 1977
os EE.UU., a URSS, a CEE, etc., proclam~n a·súa soberanía sobor .das 200 Millas. Namentras astes países loita-ban por exercer o dereito a estraer do mar as súas riquezas, frente a apropiación que delas querfan facer os
EE.UU .. no hemisferfo Norte do mundo as r€1acións
económicas !iñafl un desenrolo en.apariencia moi distinto.
Galicia tén · unha pla~aforma continental relativamente pequena, pro tiña a súa pesca de baixura, combinada
co marisqueo. organizada dun xeito artesanal que permitíu-a toda ·a Galicia costeira vivir do mar e mesmo proporcionar a materia _prima ás primeiras fábricas modernas
que se instalaron en GaHcia (Industria conserveira). Aprosimadamente durante eses mesmos '3 0 anos, o panorama da pesca galega cambeóu totalmente, hastra o estremo de que hoxe podem.os afirmar que a pesca de baixura
está totalmente esnaquizada. .
Ao comenzo dos anos 60·, ou seña, ao comenzo do
período que, se déu en chamar nos medios oficiáis do Estado o despegue do desenrolo español, a pesca de baixu- ·
ra galega estaba -necesitada de renovar barcos, aparellos,
regular ·vedas. estudos biolóxicos, ou seña, .dunha ordenación e potenciación que semente dende. iritreses galegas
se iba poder facer. Nembargantes. os intreses da burguesía r-nonopollsta española eran ou~ros~ a industria. de
construción naval foi un sector clave e prote~ido; necesitábase ao mesmo tempo incrementar a produción pes~
queirn e marisqueira. e os medios pra eonseguir este obxetivo prioritarto {o de Pf'Oducir máis) foron:
·
- Cretas baratos ae gran capital pré compra de gran- .
des unidades de ferro • que foron o inicio de toda a pesca.
de gran altura, do coFtxelado, da industria de frfo. da- competencia, en suma, co peixe estrafdo artesanalmente.
- Uns cretos que foron accesibles pra aquel-es ma-r~ñeiros de baixu.ra que facendo estracións sin -lfmites· podtan amortizar os c~tos hipotecados sobre os bar:cos.
- Un p~an marisquefro ·que . obxetivamente desposéet:J. aos mariftelros de veiramar do dominio das· súas
pr.aiás, P~!?~nctO . ~er de aproVeitamento e cultivo particular mediante concesións.
- Un ,. sistema de comercialización que, aproveitándose ,da estrutura arcai<;:a do sistema das lonxas, da subasta á baixa, déu lugar a que en pouco tempo se puidese
monopolizar· a demanda do peixe fresco deride ·os grandes mercados centráis.
Unha consecuencia lóxica dese afán estractivo fol
que os pesqueiros. de bandeira española inundaran en
pouco tempo os caladeiros máis ricos do mundo dende
Africa do Sur a Terranova, pasando por todos os mares
intermedios. Como, ao mesmo tempo, non houbo unha
ordenación da pesca de lit-oral, abondóu que a C.E.E.. e
máis os EE.UU. declarasen como zona de aproveitamento
económico esctusivo o das 200 MiHas pra que se falase
de. crisis sin remedio. Os barcos galegos viñan utillzando
os caladeiros de Boston e máis os dó Grand So1e. Dos
2 72 barcos que faenaban no Grand .Sola, 21 O eran galegas e tiveron que pasar pota concesión de licencias por

a

A historia das 200 millas é, nos seus comenzos, a
dunha loita antiimperiatista. No ano 1947, duas naci6ns latinoamericanas (Chile e móis o ·Perú} procfaman a soberanra sobor da1- augas que baftan as sóas
costas, inclufndo o dereito aos recursos natur6is destas
augas, asf como aos recunos mineiros que poidera
haber. Este dominio foi fixado na esteml6n compren.
dida nas 200 Millas rriarif\as dende a costa. No ano
1952, Chile, Ecuador e o Perú fan a Declaración Trcpartita na que, como Estados do Padfico Sur, se reafir·
man na soberanfa sobor das riquezas comprendidas
nas 200 Millas e móis se comprometen a un apoio
mutuo na defensa deste dereito frente aos terceiros
pafses. Naquel ent6n, os terceiros pafses eran os
EE.UU. de América.

barco, pola restrición de especies e polos cupos de pesca
que a e.E.E. se dignóu otorgar.¿ Qué papel xogóu o Esta.
do Español nas negociacións? As negociacións non foron
tares, pois foron posteriores á declaración que fixo a
. C.E.E. ao principio do 1977. Durante o ano 1976, sabfase
que dentro da e.E.E. había conversas entre os países
compoñentes pra chegar a un acordo nesta declaración e
que foron os intreses, contrarios aos do resto, de Inglaterra
e máls Irlanda, os que a retrasaron. Estas discusións no
seo da Comunidade non pasaron inadvertidas pra os grandes armadores españoles que tiñan emprendido negoc¡acións bilateráis con empresas irlandesas, chilenas e arxentinas, xa denantes de rematar o ano 76. Ou seña que
os cambios de base, a formación de empresas mistas con
pafses de riGos caladeiros e pequena tecnoloxfa foi unha
saída que, en todo caso, somente tiñan nas suas mans os
grandes de attura. os dos conxeladores. Esto esplica o feito de que con anterroridade á posta en vigor do Pacto da
Moncloa xa estlveran constituídas 30 empresas mistas e
«colocados» por esta vra 50 buques de pesca de gran porte. E decir. resoltos os prob~emas que se lle podían presentar aos monopolistas do sector (e sen intervención directa da diplomacia española) espllcase tamén o feíto de
que no mes · de Santiago pasado, .o ministro español de
Asuntos Esteriores á vez que pedía a entrada do Estado
Español na C.E.E., opinara que non quedaba máis remedio que ir ao desmonte de barcos, pois sobraban; por isto
non houbo tampouco ningún reparo en aceptar (en contra
totalmente dos intreses dos mariscadores galegos) a importación libre de chirla italiana e máis de conservas de
marisco europeo como contrapartida a un escaso n(Jmero
de l~encias.
A ineficacia na resolución deste conflicto da diplomacia do Estado Español, qurxose velar cos argunwntos:
-Era un pequeno número ·de barcos (galegas no
70%), que non representaban un prob1ema de gran envergadura (a emigración e o paro xa se deixaron sentir. asr.
como a vida económica dunha cidade como A Coruña.
que depende en grande medida do sector servicios conectado ca pesca).
·
-Todo se arreglará cando entremos na e.E.E. como
membros de pleno dereito (este feito nQn se producirá
como mlnimo deica o ano 1980, amáis a C. E. E. tenta reducir as H(!enclas gradualmente e a maior abondarnento,
países coma a Gran Bretaña e máis Irlanda teñen dereito
sobor dunhas milles propias dentro das da C.E.E. pra o
. seu uso escluslvo).
De quitado o dk:tamen do proiecto-lei prá ampliación
das 200 mitlas 11-1-78, favorecerá aos mariñeiros galegos sempre e cando se poñan os medios pra faceta efectiva. Agora ben, de pouco valerá que deixen de faenar os
bous franceses e os barcos rusos a menos de 8 millas do
Cabo Ortega! se non ternos unha polftica económica pesqueira propia; de nada valeré ter a costa vixiada se non
controlamos a comercialización do noso peixe. se non hai
unha ordenación racional das vedas, establecemento de
cupos pra determinadas especies en peligro, cultivos de
mariscos, etc., ou seña, se non se leva a cabo unha Reforma Pesquelra feita por e pra os galegos.
Se ao principio decJa que nos seus comenzos as 200
Miiias foron parte duo.ha loita antHmperialista, pra Galicla, nembargantes, non foron máis que un episodio no esnaquizamento da súa pesca polos monopplios españoles que
dispuxeron de moitos medios pra o conseguir.
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O trobal/o no mar {J duro, pe/1groso e cada vez m/Jls diflci/. Cinco mi/ trabal/adores voltan so porto cada dla con menos pezas capturadas, outros nin slquera saen.
En frente deles, barcos mfJis grandes e potentes, doutros paises,
utillzan a fondo tecnoloxlas mfJ/s
avanzadas que esqui/man os poucos bancos que quedan.

RA BA COS ESTRANXEIROS
«As fac1orías rusas tañen de todo, por t~r, hastra
teñen uns radares cos que localizan os bancos dé
merluza, baixando o arrastre hastra a attura do
banco e arramplandq con todo. A eles sfrvelles
todo, hastra pelxes q&,Je non se comen, logo dfn
que fan fariña. Traballan as vintecatro horas
e case non deixan nada, e as poucas merluzas
que quedan xa non tañen nin qué comen>.

Os marlf'lelros galegos esténse
enfrentando cun problema que
p6n en evidencia, unha vez méls,
a falla de planlficeclón no mar e
dunhe política pesquelra felta de
cara ao pafs. A disminución das
capturas no «canto» (plataforma
continental) empeza a preocupar
seriamente a un dos sectores de
maior peso económico: A pesca
da merluza e palometa, en fresco.
As causas son verles, según os
propios rnarlñeiros, estando entre
etas as derivadas dos exentes cHmatolóxicos, anque o principal é a
continua intromisión de franca-

ses, barcos \lasco~ e factorfas
rusas que faemm libremente, xa
que no Estado t1SDetiiol ef nda non
entróu en vi>1~11cirt o novo lfmlte
das dúascentas mifl,1~ Que está a
lmpoñerse en todo o mundo, e
que, pola avanzadrt ~~cnoloxf a que
empregan outros p~isH!-1 sobre todo os rusos, arramp!an con toda a
riqueza pesqueira dídnt(' dH~ ndrices dos nosos maríñP.iros quH t;iguen a empreger os método:, élrtesanéls de sempre.
Burela, A Coruña e Agulño son
os tres portos, dentro da pesca de
fresco, mais atectados pola pro-

blemlltica. Nestes tres lugares,
entrevistamos a patróns e marií'leiros pra ter unha visión directa
e amplia do que está a ocurrir ca
nosa riqueza pesqueira.
No porto da Coruña vense barcos amarrados, xente sin traballo,
pequenos armadores que venden
o barco. Setenta barcos e 1.200
persoas que traballan do arrastre
do dfa, estén vendo cómo a pesca
P.SCd:st1a cada dfa méis. Os do «pa~<1'1Hfü1, ~ os dct l(VOlanda>' atópctn St! CO'l Quf" os bous ira!"lCSSf!S t: os
qrnnde:; Hrraslr11iros rusos rt=:l'PH ·
tan ca ríqW.!lH dtt plataformi:1 con tinental galega. En Aurela o panorama é moi semellante, 65 barcos
loltan poia súa supervivencia cun
baixo nivel de capturas. En
Aguiño, 40 barcos, cun promedio
de olto traballadores cada un, ven
como dunha media de 80 a 100
kilos do ano pasado por barco e
dfa, diffcilmente chegan hoxe aos
20-30 kilos.

CAUSAS DUNHA ESCASEZ
As tormentas foron este ano
maiores que noutros anteriores e
os mariñeiros saben que as correntes que producen nas rfas fan
que estas se valeiren de ovas e de
crías, facendo descender, xa que
logo, as capturas, pero en ningún
caso na proporción que se está
dando actualmente. O que sf é
novo é a crecente invasión de barcos franceses, vascos e rusos que,
ao non poder pescar noutros mares, se achegan ás nosas costas,
empregando a fondo toda a súa

moderna tecnoloxfa trAnte a uns
aparellos tradicionáis como o «palangre» ou a <<Volanta» qJt' poden
traballar perfectamt:1ntH no medio
da abundancia pt:?ro au~ pouco
poden facer na t?scasHz. En moitas ocasións, as ¿gr•ig;o:is chegan
a ser directai:; di:i t.~~to que os
bous francest:1s tf: 11~'1 ~rrasado os
aparellos con :olH~ inmunldade e
diante di:! piis~v ¡dc4de das autoridade~ dt! m;1•i'lH Por outra banda,
Cddd ·,.t:t é maior o número de
p1:1:;q..1Hiros vascos baixo a dire;:;6'1 dt· patróns franceses; o «Cudillero», «Moscato» e «Jurianeche»
son ben coñecidos polos veciños
de Aguiño dados os enfrentamentos que tlveron con iles.

O MAR TEN
QUE DAR PRA .TODOS
Antonio Garcfa Teira, un dos
patróns cos que falamos, decfa
que «somente cunha planificación
rigurosa o mar podará dar pra todos, doutro xelto veremos cómo o
irnos matando diente da pasividade de que.ns terfan que dictaminar
as normas oportunas». Deda que
era necesaria unha reforma pesqueira profunda con capacldade
pra controlar as artes empregadas
nos distintos tipos de pesca e particularmente os arrastres, delimitando zonas pra uso escluslvo das
artes tradicionáis.
As causa~: están lago claras, a
polftica pesqueira do Goberno español vai contra os intereses dos
nosos pesqueiros, que ven cómo
a competencia de barcos preparados tecnolóxicamente lle rouba o

pelxe nuns bancos que eles sempre trataron de coidar. Sendo precisamente a loita contra ises competidores a que fai que cada vez
se empreguen méis determinados
tipos de artes de maior productividade pero moito méis destructivas prá pesca, ao non haber unhas normativas rixidas. Hai artes
como a «volanta» que ficen 18 horas no mar, caendo nas mallas todo tipo de peixe, e utlllzando zonas moi amplias de pesca, de ><eito que donde traballan catro á
«volanta» poden traballar cincuenta ao «palangre». As «bacas» non
poden pescar a menos de sesenta
brazas da praia, e nembargantes
fano sin que ninguén diga nada,
destrufndo unha boa parte da crfa.
. A ameaza que pesa sobre da
pesca de altura, somente na Coruña, de 106 barcos concedéronse cuarenta e seis licencias pra ir
faenar ao Gran Sol, é a de botar
ao paro e á emigración a moito.s
marlñeiros, xa que os recursos da
costa galega non poderén asimilar
a todos os barcos, másime dada -a
crisis de capturas que hai hoxe. A
medida adoptada, pero que afnda
non entróu en vigor, das duascentas millas, non virá solucionar
gran cousa si con ela non se fai
unha reforma pesquelra auténtica;
servirá, eso sí, pre evitar a invasión de barcos rusos e franceses,
sempre que a Marina faga unha
laboura -de vixiancia activa. -Pro isto é moi dificil si non se fai dende
unha perspectiva g~lega.
Mentras tanto, o mar está en
peligro de morte.
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27 MARINE ROS MORTOS
(VIGO) FERNANDO FRANCO

Tiveron que morrer 2 7 homes, dun xeito
inexplica_ble, pra que se puxeran outra vez en cuestión
as condidóns de seguridade do seu porto, un dos de
neutras
meirande tráfego de Europa pero que
s•tuacións evidencióu a sua impotencia pra dar
resposta doada cos seus medios a este t!po de
emerxencia.s. Como é habitual nestes ·casos, todo se
tenta purificar, todo estaba en orden e funcionóu ben.
Un funcionamento tan bó que non foi ·capaz de evitar
que 27 homes do motopesqueiro «Marbel» se
afogarnn na mar, sobre as praias das lllas Cfes, tan
pertiño.

xa

·.·.. ~f.

As cinco do serán do vernes
27., o motopesqueiro conxelador
«Marbel», de 1 .316 Tm. de rexistro bruto e 80 metros de eslora
saíu de Vigo con dirección a Africa do Sul. Era a súa derradeira
campaña despóis de ser mercado
á armadora Entrena polo Banco
de Valladolid e o seu presidente,
Domingo González, que pensaba
adicalo a traballar nunha comparna mista hispano-arxentina.
Foi, certamente, a derradeira
campaña dos 27 homes que perdéu Vigo, Marin, Noia, Bueu;
Baiona, Sanxen:<0 e Portonovo, e
que, cecáis, se esistiran mellores
medios de control e salvamento,
agora voltarían estar cos seus.
O barco tiña todos os papeles
en orden, según nos confirma a
consignatar!a que se responsabilizóu deles, «polo que non é certo
o.•Je estiveran os mariñeiros sen
seguridade social». A Comandancia de Marina tamén lle déu permiso de saída, xa que «el Marbel
era un barco to suficientemente
grande y potente como para salir
con las condiciones que había»,
comentóu o Comandante Militar
de Marina de Vigo, don Luis Lago.
Recentemente reparadas as
suas máquinas, o buque tivo unha
avería ás sete e media. duas horas
e media despóis de safr, cando estaba diante do cabo Silleiro, deixada atrás a mariñeira vila de
Baiona. En meios pesque iros, fá- .
lase que foi producida polo agarrotamento do motor por obstruc-

ción . do circuíto de engrase, de
xeito que logo orixinÓu unha pequena esplosión. Según algunha
opinión, o problema non tería
maior Importancia en alta mar ou
non tan perta da costa, pois teríase reparado tranquilamente a ave as 10.42, manténdose este conestivera a quince metros: «Algo
ría. O que pasóu despóis, hastra o tacto hastr¡;¡ as once e media, ho- extraño pasaba a bordo, porque la
momento en que se esnaquizóu ra en que chegóu a luz á costeira
gente no reaccionaba. Le lanzacontra as rocas, abre un inte·rro- de Vigo.
ban los cabos y los tripulantes no
gante no que a perplexidade ocuA xente pregúntase cómo é poiban a buscarlos}). Ese algo espa espacio fundamental.
sible que ·unha costeira non teña
traño ao que se referf u o comanNo intre de facer esta Informa- máis que unha reducidísima capadante cecáis poidera ser a total
ción, afnda existen informacións cidade de acción co equipo de
carencia de medios. pra instruir os
contradictorias. Un dos testigos emerxencias, e mái's tendo en
asuntos de salvamento aos trabaafirmóu que Ó barco déu a sua po- canta os frecuentes apagóns que
lladores do mar.
·
sición despóis das sete e media, parece sofrir a zona onde está
As horas pasaron como lóstrepero a Compañía Telefónica infor- ubicada. ¿Cómo é posible esa tre- gos pra os tripulantes, que unha
móu que a primeira chamada de menda irresponsabilidade de que hora despóis da media noite senSOS recibfrona ás dez oa noite a Telefónica poida ter uns equipos
tiron renxer as táboas do barco,
nas costeiras de Vigo e A!gorta. de emerxencia que precisan ser nunha aparta salvaxe cas rocas da
¿Qué pasóu entre as sete e media · ausiliados eles mesmos cando se parte esterior das Cíes. Ali diante
e dez da noite? Outro supervivin- poñen a funcionar, e cómo non
estivo dende as doce, sentindo a
te, nembargantes, dixo que o fallo presionan os armadores de busúa impotencia, o pequeno remoldo motor e a esplosión ocurriran ques, se é que lles preocupa a vi- cador de Vigo, o «Elduayern>, que
sabor das nove e media, cando da dos seus homes? Polo que resrecibira ás once a orden de salda
«estaba deitado, despóis da cea». pecta aos empregados da costeido porto, según afirma o comanNeste caso, somente habería un- ra, non dín nada. Como si tiveran
dante, af nda que o deixara saír
ha diferencia de media hora entre un tapón na boca, co sello da Te- «porque su práctico es muy expeo fallo e a recepción do aviso pola lefónica.
rimentadó, pero dudaba que pucoste ira.
Eran as dez e media desa noite
diera hacer mucho. Es más, le dije
O feíto é que se ás dez a cos- absurda, xa pasaran tres horas,
que si vera las cosas mal que dieteira de Vigo recibíu o aviso, cinco tres, cando a Comandancia Militar
ra la vuelta. Sus motores tienen
minutos máis tarde -todo en de Marina recibíu o aviso do que
800 caballos. muchos menos que
versión da Telefónica- comuni- acontecera. E acontecía que o · tos pesqueros que andaban por
cábase ca da Coruña pra que se «Marbel», co motor parado, polo
allf».
responsabilizara da situación, xa vento do Suroeste, un vento de
A única causa que puido facer,
que ala non podía por falla de ftuí- cen kms. por hora, era arrastrado
foi asistir á embestida do mar sodo eléctrico. A estación da Co- cara as tilas Ctes. A axuda dal- bre barco e homes, con ondas de
ruña, de todos os xeitos, non con- . gúns barcos resultóu infructuosa,
8 e 1O metros de altura. As duas
seguíu enlazar co «Marbel» hastra aínda que un deles, o «Mar 11 »,
da mañá, o barco desaparecéu

Manifestaci6n
de duelo

Falan os mariñeiros

O pobo de Marín sumóuse masivamente na manifestación de
duelo convocada pola Asociación
de Veciños e pala central sindical
galega ING. Máis de duas mil persoas, que se fo.ron sumando gradualmepte ao acto ao longo do
traiecto da alameda hastra o porto, recorreron en silencio máis de
dous kilómetros en medio dunha
forte chuvia que non impedíu que
o acto se levara a cabo.
Unha coroa de loureiro, que ao
remate se dróu ao mar, presidía a
manifestación, levada por dous
mariñeiros do Sindicato Galega
de Traballadores do Mar (SGTM)
(ING). Así como unha pancarta
firmada polo devandito sindicato
na que se podía ler: «Non máis
martes que se poidan evitan>, así
como un grande número de bandeiras galegas con estrela roxa de
cinco puntas e cun lazo mouro .en
sinal de luto polo tráxico accidente. Unha vez no porto, un mariñeiro do SGTM denuncióu a falla de
seguridade no mar e agradecéu
aos veciños de Marín ·a sua presencia ali.
En relación co tema, os sindica tos Comisións Mariñeiras
(CC.MM.) e Sindicato Galega de
Traballadores do Mar solicitaron
que se abrira unha investigación,
ca participación das forzas políticas e sindicáis pra esixir responsabilidades sobre o accidente.

«Si os traballadores
do, «Marbel»
,

se negasen a sa1r, ser1an

xuzgados en Consello de Guerra»
En relación co acci'dente do
«Marbel», no que perderon a
vida 27 mariñeiros, oito deles
da zona de Marfn, o SGTM
(ING) de Marfn convoc6u unha
roda de prensa co fin de sacar
unhas conclus16ns sobre deste
feito, que p6n, unha vez mói1,
de actualidade a falla de segu·
ridade no mar.
Pepe Montenegro, mariñeiro;
Xulio Moreira, engrasador; Xosé
R. Castro, mariñeiro e Xosé Ferradas, electricista da mercante, analizaron o feíto como sintomático
dentro da situación de inseguridade que sofren os traballadores do
mar, onde non esisten controles
efectivos sobre do estado dos
barcos, non se fan cursillos esplicativos das medidas de salvamento e socorrismo e tampouco se
abriga a modernizar este tipo de
material nos barcos.
«Ü porto de Vigo, o millar de
Europa, -decia Xulio Moreiraé un dos piares dotados do mundo en cuestión de servicios de se-

guridade». «Non tén ningún re- nas? En Vigo non hai nin un soio
molcador de altura, nin servicios remolcador de altura, o helicóptede helicóptero. En canto ás emi- ro hai que traelo dende A Coruña.
soras, xa se vé cómo funcionan>>. As mesmas illas Cíes, pola súa siXosé Ferradas, engadía: «¿Cómo tuación estratéxica, tiñan de ter
é posible que unha emisora que un servicio de socorro permanenestá preparada pra ·casos de ur- te e ben dotado, pois vén senda
xencia deixe de funcionar cun habitual que se produzan accidenapagón? ¿Qué lle pasóu aos acu- tes como o do «Marbel». E signifimuladores? ¿Cómo é posible que cativo, neste caso, que se deixe
un radioaficionado se entere duas saf r un barco recén reparado sin
horas antes que a Comandancia?» unha proba a fondo, que en case
Este accidente, engadirf an, non toda Europa leva un día facela ,
é un feito illado, senón unha cons- que garantice o seu perfecto estatante; son moitas vidas as que le- do. Aqul hai unha responsabilidava o mar todos os anos, e o servi- de moi grande por parte do técnicio de socorro sigue igual ca sem- co que deixóu safr ao «Marbel».
Jnteresámonos diante dos
pre. «Son moitos os cartas que dá
o porto de Vigo, Informaba X. R. membros do SGTM sobar da resCastro, e mentras nos portos vas- ponsabilidade, neste caso, do cacos se fixeron renovacións e mo- pitán. «Üs mortos sempre levan as
dernizacións, aquí coma sem- culpas, como non poden falar ... »
Pero evidentemente a responsabipre ...» Parece ser que iste mesmo
vran se probaron duas fragatas in- lldade do capitán é moi grande, e
glesas de salvamento, que son entre elas está a de saír con mal
das máis modernas que se cons- tempo, sobre todo tendo en canta
trúen e non se compraron porque a oposición dos mariñeiros. De tovalían 60 millóns de pesetas. Pero dos os xeitos, un home soio non
¿ cál é o precio das vidas huma- fai nada se non conta cuns servi-

partido en dous, e agora pausa
desfeito a seta metros debaixo
das augas. Nove sobrevivientes
pasaron a noite co frío e a door
nunha caseta da illa, e foron recollidos pala mañá por dous barcos.
Cando chegaron a Vigo, no peirao
os familiares arremuiñébanse co
corazón encollelto. Semente unha
ambulancia disposta. Pra levalos,
houbo que recurrir aos coches
particulares e ún da Policía Municipal. Non semente estiveron desprotexidos no mar; tamén o estiveron ao chegaren a terra. Os
poucos que quedaron.
Os homes da costeira non falan. Un práctico do porto, que
coñoce dabondo o asunto, négase
tamén en redondo: «Eso na comandancia, nós non podemos falar ... »Aquí non fala nlnguón, a non
ser o comand ante, que o espllca
tocio, e ben.
Son maltas as veces que públícamente se evidenclóu a necesidade que Vigo tén, polo menos,
dun remolcador axe!tado á realidade da envergadura do tráfego
marítimo que por dlante desta cidade pasa, ·pero cecáis Vigo non
teria aínda méritos dabondo pra
elo. E os méritos parecen medirse
por mortos ...

cios de apoio que neste caso fallaron; fallóu a emisora, o remolcador, non se lle facilitóu iluminación. E nestas circunstancias,
pouco podía facer. A súa responsabilidade está en saír cun barco
sin probar debidamente, e cunhas
condicións climatolóxicas desfavorables. Polo demáis, é moi fácil
culpalo e, deste xeito, botar terra
sobre doutros fallos habidos que
foron decisivos na catástrofe, e
que se repiten ano tras ano. «As
cruces que hai nas Cíes de barcos
alí fundidos son un triste homenaxe ao equipo de salvamento co
que conta Vigo».
Outro punto negro é o feíto de
que non cante pra nada a vontade
dos mariñeiros, que non querfan
safr nesas condicións. ¿Cómo é
posible que baixo un criterio autoritarista se someta aos mariñeiros
á disciplina militar, cando son traballadores coma os demáis? «Si
os do «Marbel» se opuxesen activamente á saída, serían xu zg~os
en Consello de Guerra».
A roda de prensa rematóu insisti nto na necesidade dunha revisión per'ódica das medidas de
seguridade nos propios barcos,
así como da creación dun auténtico servicio de seguridade en todos os partos. A esixencia de responsal1ilidades neste caso é un
dereito dos iraballadores do mar.
Pensamos que a vida dos mariñeiros merece esto e moito
máis.

DIBUNA
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PIROPOS, AGRESIONS... VIOl.ACIONS!
BERTA REY
Pero, ¿quén son os violadores? - tolos, obse(Membra da Asociad6n Galega da Muller)
Sf, o Sistema é o xenerador indirecto eta agresos sesuáis - respostarásenos unha vez méis, presión sesual -como de todas as outras acclóns que
Dun tempo a esta parte, 6 cousa normal nos
tendendo agachar baixo destas afirmacións unha
conocemos co nome de delitos sociáis-, e o pobo,
xorn6is a aparici6n de novas que falan de violarealidade mol diferente : a violación non é, nin máis
que non tén acceso a ese poder, é a súa víctima.
ci6ns sofridas por mulleres. 1 abondan tanto,
nin menos, que a derradeira, a máis forte violencia
Pero non podemos esquencer que as mulleres soque pasaron a formar unha secci6n prócticaque se poda exercer ao cabo dunha longa ringleira
mos conxuntamente asoballadas polo sistema e pomente
fixa
que,
como
a
carteleira
ou
os
anun·
de agresións verbáis e físicas a qua se nos somete
los homes, e que, diante das agresións diarias -picios, non sorprende nin escandaliza a ninguén.
decotío. Sustos, disgustos e golpes. Violencias que
ropos, insultos, golpes- mesmo que das violaT
én
que
aparecer
a
noticia
dunhas
cativiffas
milleiros de mulleres sofren na cama porque se sincións, non ternos lei que nos protexa, porque probar
brutalmente violadas -como as de Vigo destes
ten na abriga de facer o amorco seu home. Todo
unha violació_n é difícil, senón prácticamente impodJas
pasadospra
que
a
insensible
conciencia
esto é moeda común das nosas vidas, anque na
sible. A esto ternos· que sumar que na moral vixendo lector desperte dese letargo ao que fol somementalidade dos homes, se non hal violación legal, o
te, a violación é motivo de deshonra da muller e do
tido polo uso e abuso dunhas novas que xa o
asunto carece de importancia.
seu po~eedor legal, pai ou home; por esta razón, faideixaron de ser hai tempo.
· A sociedade capitalista e machista na que vivise moitas veces duro pra unha e pra os outros sacaAparte da fonda repulsa e do arrepro que
mos, por medio dunha educación discriminatoria e
lo á luz pública. Nembargantes, a DENUNCIA de tonos
produclu
o
teito,
ós
feministas
non
nos
véu
dunhas leis que non son méis que a cobertura legal
dos
os casos tén de ser o noso primeiro obxetivo:
decir móis que que as mulleres, por ter nacido
dunha doble moral restrltlva prás mulleres e perDescubrir esa doble moral burguesa,· levar á prensa,
muller,
somos
susceptibles
de
ser
violadas
sin
misiva pra os homes, apréndenos dende nenos a
á opinión pública todo o que seipamos ...
importar a edade, xa que as vftimas mesmo
desempeñar uns papeles ben definidos, nos que o
Pero o proceso non é reversible, e a resposta
·
son
vellas
de
80
anos
que
rapazas
de
6.
home-persoa e a muller-obxeto, representan dous
~asivamente esta situación. Resulta diffcil pensar
modelos impostos que producen, tanto nun coma
que as mulleres, onte e hoxe marxinadas da socia . .
noutro seso, milleiros de frustracións por non ter todade, non señamos capaces de nós movilizar na dedas as caracterfsticas propias do ideal fixado.
fensa da ·nasa reafirmación como persóas. Éfectiva¿Qué sinte o home coitado que non é -como
mente, o luns, dfá 9 -de xaneiro, e organizado poia
dí a propaganda - un agresivo «hombre de acción»
Asociación Galega da Multar de Vigo, manifestaron .
Ou, ¿qué sarda dá ás súas frustracións o home noro rexe~tamento do brutal atentado á integridade físimal sometido á violencia dunha socledade onde,
ca -e moral de que foron obxeto 3 rapazas menores
pra ser alguén, tén de pisar aos outros7 Nunha sode 12 anos, unhas 1.500 persoas, que percorreron
ciedade feita polos homes e pra os homes, na que o
as rúas desa ddade pacíficamen-te. Dous «Jeeps» e
poder se identifica co falo e a dominación tén unha
· • un autobús das FOP arremteron contra da manifesclara correlación coa potencia sesual, o home destación, espallando á xente.
foga as súa ~mpotencias cotiás sesualmente coas
mulleres. eses seres a medias, nacidos pra e por
· Pero o proceso non ·.é resersibte, e a resposta
eles, que, se non se dan, se toman. Aquí está o ortdas mulleres fáise mais xerat cada dfa. A loita por
xen do medo no pobo, e do medo na multar, a safr
unha sociedade máis xusta, onde non asistan opre..:
sol as na nolte ou a safr na nolte anque seña acomsións entre homes, deses ou. sesos, é imparable.. E
pal'\adas. Aqueta imaxe da muller independent.e 1
esto non són eu ·quen o inventa. Xa Marx no seu
emancipada que conquistara o seu dereito á ctvllitempo escribía: «A .humanidade nunca se- propón
2ación e á convivencia deica onte privativa do homáis que problemas que pode resolver, poi~ mirál')me, non fol máis que un produto elaborado pra dar
doo máis dettdamente, veráse sempre que o probleunha apariencia do pafs que daquela era comenente o
ma mesmo non aparece máis que cando as oondiofrecer, e que se suprimf u dun plumazo en canto in- X
cións materiáis prá súa resalución ou xa asisten, ou
cr
teresóu potenciar outra vez o medo e máls a repre- ;:)
se atopan en estado de esistir». (C. Marx, ContribuX
ción á crlttca da economfa pollti~).
sión.
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SON CENTROS QUE MANUFACTURAN CERAMICACO\ITERRAS
GALEGAS E CON IDEAS DO NOSO TEMPO.MAIS TAMEN COLABORANDO CO
IO IE
FORMAS DE GALICIA ®» E O SEMNARIO DE ESTUDIOS CERAMlCOS@) IMPULSAN E .ESPALLAN
ec>L0 MUNDO O ARTE E O CONECEMENTO DE GALICIA AO·!E
TRAVESO DO MUSEO CARLOS!
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Catalunya:

Parlamento:

O caso Viola eco
dunha repitic.i 6n

Os maioritarios praparan as Municip6is

As eleccións municipéis terán
As coalicións de partidos vénse
lugar dentro duns poucos meses
r1m1'tadas, pois
.
.
.
,
resu 1ta obngado
antes do 15 de xumo, en calquer realizar o mesmo tipo de coalición
caso Mesmo podarían adiantarse
d
. . .
d h
Barcelona.- Emilio Vefga
se p;ogresa o proiecto de unidade en ~o ?s os munficiptlos un.
provincia, ou non ace o en nin, 0
ñ
d
u se a, que se ous grupos
A semr;tna polltlca catalana v6n. marcada polo atentado que socialista , porque ao partido do gun.
presidente Suárez interésalle aculft'
'd
h
•
po 1cos se presenta um os por
lle cost6u a vida ao ex-alcalde de Barcelona,·e candidato derrotado d'
1ecc1óns. nas que o
tr
~
un
as
e
estratexia
electoral
nun
pobo,
denas pasadas elecci6n1 por Llelda, Nftor Viola • 6 súa inuller. Antes
nem1go apareza o má1s esfaragu- berán faceto igualmente en todos
que nada, compre enmarcar o felt, como a· culminaci6n dunha sellado posible.
·
os da provincia.
rie de atentados que e1comenz6u ca quelma do Scala, ao que
O proiecto de lei de eleccións
1egufu unha bomba contra a cárcel Modelo, • todo lato en menos de municipáis está xa nas mans da
Aqueles partidos que non acadúa1 semanas. Por eso podemos denominar a 61ta a semana mou· ponencia. Dfas pasados rematóu den polo menos un cinco por cenra, como pasara hal agora un ano en Madrid, e a 1úa faclana polftl- o plazo de presentación de en- to dos votos, non van obter pasto
ca vén dada primeiramente polo efecto desestabilizador que obxe- mandas, e delas, e do testo pro- de concellal. Esta disposición retivamente produce.
posta polo Goberno, pódese de- sulta claramente ventaxosa pra os
· ducir como se desenrolarán uns partidos maioritarios, sobre todo
comicios que poden transformar a naquelas provincias nas que as
vida local de pobos e cidades.
formacións xa de por sí minoritaUn dos elementos rnáis denun- rías se presenten desunidas.
ciados é o enfoque que no proiecOutro condicionamento consito gubernamental favorece a representación dos partidos polfti- derado !imitador polo P.C.E. e 0
cos .maloritarios. Neste sanso, un- Partido Nacionalista Vasco, é 0
ha enmenda comunista á. totalida- establecemento dunha fianza de
~e pide espresamente· que despa- cinco mil pesetas pra cada candireza un fato de limiracións. Así datura. Consideran os dous partimesmo, pronúncianse outros par- dos enmendantes que obriga de
tidos minoritarios con representa- depositar
. · · desta cantidade resulta
d1scnmma
ora.
ción no Parlamento.
Por outra banda ..todos os parVexamos cales son as condicións que resultan máis favora- ~idos considerados de «oposición
bles ás grandes formacións polfti- parlamentaria», de quitado o
cas: o número de coneelláis asig- PSOE, están en contra de que renadas pra os municipios maiores suite elexido directamente alcalde
de cen mil habitantes -aqueles o concellal que obteña un meirannos que os grupos minoritarios' de número de votos. «Un municipoderían acadar maior ou polo pío así elexido -opinan- plantemenos algunha representaciónxará m9itos problemas». O PCE, a
é proporcionalmente menor ao minoría catalana e o PNV coidan
que lle correspondería pola súa
que sería máis o~ortuno a votapoboaci6n.
ción. de aleada ~los propios con-

ª

lle

ª

O feíto foi inmediatamente capitalizado pola ultradereita · pre
culpar ao ma~ismo do atentado,
)(a o mesmo día no servicio municipal de pompas fúnebres de Barcelona; mentras o Mtnistro do Interior, · señor Martrn VIiia, comentaba cos periodistas diversos as. pecto do atentado,: entre o remufi'lo de xef'lte estaba o dirixente
ultradereitista Alberto Rayuela,
decindotfe ao Gobernador Civil,
señor Belloch, «esto é unha ver- _
gonza», mentras éste se facra o
despistado. Oespóis declararfanos: «non me fagan talan>, pro nós
insistlmolle, e a señor Royuela
destapóuse asf: «Ofn que o ministro deola que hai que replantexar
non sei qué, e ao primeiro a
quén hai que· replantexar é a el».
¿Cree que é unha cuestión de
cambeo de persoa? «Claro, que me
poñan a mf n». Cando lle preguntamos. cales iban ser as líneas xeráis
de orden público que iba levar, díxonos: «non llo digo que despóis
cópianmo, pro seguro que o faría
millorn e nós non dubidarnos que
lle gustaría, señor Rayuela.

·
cellá1s electos. Neste caso, 0
PSOE e a uco coinciden
_
.
por te
ren intreses semellantes. Os dous
partidos maiorit arios pensan ser
· ·
b
,
os pnmeiros en on numero de
m · · ·
·
1
ldf
umc1p1os. cu1as a ca as queren
ter aseguradas
.
·
. .
Finalmente, está por dec1d1r un
aspecto de enorme influencia nos
resultados. A Constitución -mellor dito, o proiecto- fixa a maioría de edade nos 18 anos. Se a
Constitución sal adiante, e non resulta modificada neste punto, os
dous millóns de mozos que hoxe
contan entre 18 e 21 anos, poden
modificar considerablemente o
panorama municipal previsto. Si
as eleccións se producen con anterioridade é Constitución, todos
os P.artidos que se crean beneficiarios do voto dos mozos deberán apoiar as enmendas propostas ao artículo seis pra que señan
considerados electores quenes o
día da votación teñan cumplidos
os dazaoito anos.
·
As discrepancias
noutros puntos de menor interés, maniféstanse según as comenencias dos partidos. O PSOE, -co que probablemente xa se terá fundido 0
PSP pra daquela- · quere unha
campaña corta de 14 días; o Goberno quere 21 e 0 PCE 28. Porque ao Partido Socialista non lle
interesa que o Gobemo capitalice
a sua imaxen dende 0 poder, en
tanto que o PCE se propón empregar 0 período electoral en fins
lexítimamente propagandísticos.

Dende o primelro lntre, e esta é

a outra faciana polftica do asunto,
empezóuse a especular ca seme:

A

desaparic~6n

de Pertur

Pedarad6ns das d"as ramas de ETA

llanza que tén este atentado co
caso Bultó, e rápidamente se acusóu aos amnistiados, presuntos.
San S.bcuti6n.- OARSO ba as acusacións de dereitismo e
autores de morte de Bultó, cula
seña·taba que eran os propios «miculpabilidade non foi demostrada,
A pubhcaci6n de clous docu· lis» quenes lle comunicaran por
como autores qo f11esmo; mesmo
mento• elaborados polas dúas primeira vez as sospeitas sobre
apareceron, según fontes p,oli·ramas de ITA • ynha segunda dos presuntos autores. agora deciáis, testigos dispostos .e xurer
nota da familia, siguen man- · nunciados públicamente.
que viron a retirada a Monserrat
tendo de ·actualidad• o ·calO
Según declararían a A NOSA
Tarragó, Caries Sartre · e Josep
Pertur. A outro nivel, o fin dai TERRA familiares de Pertur, a
lluis Pérez, afirmando qu~ a ún
reuni6n1, en Madrid, entre razón que os movéu a agardar
reconocérono polos olios, inda
UCD, PNV e PSOE pr6 elabora- tanto tempo pra publicar os datos,
que iba encapuchado; á. suspicaci6n
da enmenda constltuclonal era a esistencia de presos pollticia popular represéntaselle estrafto
sobre Navarra, con1tituru o se- cos vascos, tanto no Estado Esque foran eles. ¿Cómo é que non
gundo foco de atenci6n na poH- pañol como no francés, e as moviestaban vixiados? Si estaban vitica vasca.
lizacións pra saca los · das cadeas.
xiados, ¿cómo puideron facer un
A
publicación destes constituiría
OS
«MILIS»
artefacto tan sofisticado?, ou,
unha l?aza coñtra todo o anterior e
ENFADANSE
cando menos, ¿cómo se fixeron
A resposta da rama militar de as movilizacións e posteriores escon el? ¿Cómo polderon fuxir se
ETA
á roda de prensa da familia carcelacións terían recibido un
se deu ao momento canta .á polide Pertur foi fulminante. Nunha duro golpe. A familia non confircía bloqueándose deseguida tonota feita pública en Bilbao acu- móu nin desmentí u que os autodas as safdas de Barcelona? Estas
saba á familia de maniobrar «den- res do feíto puidesen ser «Apala»
dúbldas merecen, cando ·menos,
de posicións polfticas .dereitistas» e e<Patxi» Mugíca , tal e como apaunha clarificación antes de carcontra a súa línea de actuación, receu nalgunha prensa.
garlles os mortos. Todos eles deibaseando
esta afirmación nunha A ORGANIZACION
xaron suas respectivas éasas pou- .
carta remesada por Asur Berga~ DE PERTUR ACLARA
co despóis de que Martín Villa firetxe -tía do desaparecido- á
Ao día seguinte, no funeral, ao xera o recurso contra da súa amTamén os político-militares fidirección daquela organización, xeron pública unha longa nota
que asistiron unhas setecentas nistía o pasado 12 de novembro.
persoas, montaron · 6 número e
Cando rematamos esta cróni- . na. que lles pedía que interrumpi- pronunciándose sobre este asunsen as súas accións armadas ou to, na que se-di que diañte da ineben. «Exército ao podeo>, «Vivas a ca, chégan9s unha nova que bota
España», ao Exército, ás forzas de luz en boa parte sobor das suspiveríase na obliga de facer público sistencia de probas concluíntes, a
o que sabía sobre o seu sobrlño. hipótesis da familia non pasaba
orden público, berros de «Franco, cacias que verquemos nista última
Asimesmo, na devandita nota, fa- de ser unha máis, que ademáis
Franco, Franco»; Martín Villa, Taparte; trátase dunha carta macíanse diversas consideracións non ·esctura _ás outras. Asimesmo,
rradellas e Socias non saliron de- nuscrita que fixeron chegar os
sobre o contesto político da sua a rama político-miiitar de ETA tras
masiado ben parados.
presuntos autores e os familiares
desaparición e viñan afirmar que non dubidar da honradez da famiUnha cousa queda clara, e é traspasaron aos medios de comuhabía grandes diverxencias entre · lia do militante desaparecido, preque no intre conflictivo en que se nicación. A carta Indica que ninos acusados e máis a corrente cisaba as afirmacións dos «milis»
atopa a discusión das autono- gún dos tres acusados teñen nada
«minoritaria» de Pertur referente á no referente ao contesto político
mías, da constitución, este tipo de que ver co atentado contra o mamarcha da organización'. Estas di- no que se desenvolvéu o secuesatentados non lles fai nada ben; trimonio Viola. Os autores do maverxencias resolverí ansa poste- tro e presumible morte de Pertur,
sabor de todo porque voltarán- nuscrito indican que esperan deriormente coa espulsión, por parte afirmando que as discrepancias
esgri m lr o peligro do golpe, peli- mostrar no seu dfa que tañen prodos «berezi», da súa dirección e no seo de ETA se pebfan a difegro que, corno nos declarara Car- bas dabondo pra mostrar a súa
posterior fusión coa rama militar rencias de criterio a partir da morlos Hugo de Borbón Parma o ver- inocencia, así como a lmposlbilide ETA, según a nota da propia te de Franco e agudizadas, co denes pota mañá, «non esiste obxe- dade da súa participación no feíto
rama militar.
senlace do caso Berazadi. Esta ordo
que
se
lles
acusa.
Na
espera
de
tivamente; o que pasa é que 11~
ganización confirmóu o primeiro
ASRAZONS
vai moi ben á dereita pra mudar que se clarifiquen as causas, nós
secuestro de Pertur'por varios eleDA FAMILIA
non aventuramos ningún xuicio,
as cousas, pouquiño a pouqui"'º'
Ao dfa seguinte, a familia facfa mentos dos «berezi» e a petición
é á esquerda pra xustificar a súa pero, polo menos, hai que poner
pública outra nota, na que rexeita- de permiso pra xuzgalo, petición
prudencia».
en dúbida os dos demáis.

que non foi atendida pola dirección de ETA.
Por outra banda, censúrase duramente a versión de ETA militar
referente ás posiclóns políticas na
s6a organización e lembra que representantes militares que aslstiran á VII Asamblea de ETA sabían
perfectamente que a posición de
Pertur -a da creación do que
despóis sería EIA- era maloritaria e que chegaron a afirmar públicamente estar máis prósimos
destas posturas que da dos «berezi».
Tamén confirmóu 'que as primeiras noticias que tiveron tocante á posibilidade de que os autores fosen elementos dos «Berezi»,
fóronlles facilitados polos propios
militares.
Finalmente, tras criticar a editorial de «El País» sobre o tema,
esta orga nización amósase partidaria de que continúeri as investigacións e de que o pobo vasco
conoza a verdade.

ULTIMOUSE O ACORDO
SOBRE NAVARRA
Noutro nivel, é destacable a satisfacción creada pola firma do
acordo sobre o xeito de incorporación de Navarra ao réxime preautonómico vasco, que será decidido por ma'iorla simple tanto no organismo que convoca o referéndum como no propio referéndu~.
Que esta convocatoria poida
realizarse cada cinco anos, ou
seña, despóis de cada elección
xeral, fixo que os parlamentarios
de Navarra de UCD non aprobasen a enmenda constitucional elaborada neste senso. De todos os
xeitos, a enmenda está suscrita
pota UCD estatal, feíto que calmóu dabondo os crispados ánimos que esc0menzaban a florear
en Euskadi.
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Inglaterra:

As autopistas, en cuestión
LONDRES CARLOS DURAN
O ministro do transporte, Mr. Rogers, afirm6u nunha conferencia de prensa celebrada na última semana de xaneiro que o
proiecto do Autopista M 40 entre Blrmingham e Oxford foi abandonado a causa da crftica da polftlca gutlernamental de carreteira1
etprHada pota comisión leitch.
O «informe Leitch», presentado taba eoa conclusión de que en
oficialmente á fins de ano, apunta · moitos casos nos que se fixeron
que o Ministerio do Transporte ig- autooistas coa tecnoloxra máis
nora ou subesti ma os posibles sofisticada, chegarf a cunha estraefectos da construcción dunha da local que ocupase menos esautopi sta, e que non tén instrupacio.
mentos axeitados pra evaluar
Despóis de analizar o inforeses efectos nin 6 quen de prever
me, o Ministerio decidfu , según
estadlstlcamente o tipo ·da circucomunicarla o mesmo Mr. Rolación f utura. Polo tanto, recogers, construir unha carreteira á
menda facer estudos «antes e
que, no caso de ser preciso, se
despóls» da construccíón dunha·
poderf an engadir méis tarde descarreteira, e establecer un siste ma
viacións. O ministro aceptaría as
eficaz pra calificar se unha autoconclusións do «Informe Leitch»,
pista é ou non é desexable. Por ou- mesmo aquela que afirmaba que
tra banda, sempre según o devanas decisións relativas á construcdito informe, o ·argumento de que
ción de carretelras són méis políunha autopista trai sempre o proticas que técnicas.
greso pra unha zona é falaz, pois
tamén se pode demostrar o conULSTER
trario; por eso é recom"endable reAnte o chamamento de Mr.
visar o método empregado na plaJack Lynch en pral dé;! paz na Irnificación das vfas de comunicalanda do Norte, no que prnmetf a
ción, pra que esteñan armonizaque perdonaría ao l.R.A. se dedas coas verdadeiras necesidades
poñfa as armas, o Partido Uniode cada distrito. O informe rema-

Antonio Pereira ·oesilva
En términos de defraudación, descontento, e mesmo de «pacto contra natura», maniféstanse todos 01 partidos pollticos da H·
qu rda fr nte ao novo Goberno de socialistas e demo-crlstlanos que
t ró Portugal. Con este endereltamento, que obt'n o apoio da Europa comunitaria, de Washington e do Fondo Monetario Internacional - que xa a1eguróu as prlmelra1 pre1tacl6ns por valor de 750
millón• de dólar 1-1 a economfa portuguesa pode collar, momentón amente, certo pulo e, frente aos vaticinios dun Goberno pouco
duradelro, posiblemente, e en contra de todos 01 pesares, estare·
mos dionte dun Goberno pra durar.
·
Un Goberno que comenza a
coincidir, incluso formalm ente. co
xiro á d reit que se está a esperlmentar en Europ e, slngu larmente, coa posición do propio Goberno español de Suérez, mantido
por un partido, a UCD. moi prósimo ao CDS portugués, mesmo
por ter nas suas filas vellos fascistas de am bas partes da fronteira
polltica hispano-portuguesa.
De calqueira xeito. as condicións do FM I, alnda cun Goberno
PS-CDS, non deixarán de ser duras, anque ·é posible unha certa
flesibitidade nas restriccións ás
importaci6ns que o programa de
1978 prevé.
O obxetivo de manter a inflacción nun 20 por cento será difícil.
o mesmo que a contención dos
aumentos salariáis. O CDS apoiará. sen d(ibida. certa liberalización
e méis a aplicación da lei Barreta
- volver poñer na man de terratenientes e ábsentlstas as estens16ns hoxe aproveitadas en común polos 1 bregas- na reforma
agraria, en contra do criterio do
PCP. feito que dera lugar á ruptura de negociacións entre PS e
PCP. Soares. pra ·seguir no poder,
garantizará que Portugal . entre
nunha economla de mercado planificada d cardo cos estudios e
esixenclas dos técnicos do FMI.
Frente a estas novas feitos, os
partidos verénse abrigados a redefinir o seu eido ideolóxico e estratéxico e, afnda ·que en Portugal
non haxa un pacto da Moncloa,
cando empece a andar o presente
proiecto económ ico. que traí atrás
moitas restrlccións. as clases traballadoras van sofrir as consecuencias. Somente resta saber cal
será a actuación do PCP de Cunhal, se colaborará co Pacto ou se
presionará, ao través da lntersindical, pra manter tensas as rendas
dun cabalo que se lle pode ir das
mans. Polo de agora, o PCP limi-

nista -o máis poderoso do Uls- ·
ter- reaccionóu negándose a recomenzar as conversas sobre a.
autonomía namentras qua o Goberno Británico non Hes asegure o
non acceso ao poder dos cat61tcos. Os protestantes, aparte de
considerar que somanta está formado por terroristas, nunca escriben o noma enteiro do l.R.A.
(Exército Republicán Irlandés~.
tentando asr desviar frente a opinión pública o mimo da cuestión:
que os protestantes, herdeiros
dos colonos británicos, son os donas do poder político e econ6mtco, namentras que os católicos,
herdeiros das tribus irlandesas derrotadas polo poder Británico, non
teñen nin siquera acceso ao poder
político.
Mentras, os programas dunha canle comercial de TV. eran saboteados por membros da Sóciedade da Ungua Galesa que, nunha nota recibida nun xornal g'alés,
se facían respon.sables de desconectar os transmisores en señal
de atención cara a súa reclamación de que se poi'la unha canle
de . TV esclusivamente en lfngua
galesa.

.
,
x1ro a dereita

Portu al:

tóuse a facer unha concentración
masiva no Campo Pequeno de
Lisboa e a que Cunhal atacase pola TV ao p5,
O acordo firmado por Soares e
Freitas do Amara!, compromete
ao CDS a non poñer en cuestión a
establlida de do Goberno na
Asamblea da República, e o Goberno terá que mantelo informado
no tocante aos principáls sectores
de acción gubernativa, acordo valedelro hastra o 1980 e no que se
especificará a polltlca referente a
ed ucación, saúde e seguridade
social. entre outros sectores. e incluirá «as orientacións a seguir en
materia de desenvolvemento rexiona l. con vista á superación dos
profundos desequilibrios asistentes»; todo esto guiado, como non,
polo obxetivo fundamental: «vencer a crisis e salvar a democracia».
O programa previsto é, pois,

adivinha quem vem roubar?

doble: plan de estabilización, dacordo coas. recomendacións , do
FMI, e plan de desenrolo a medk>
plazo. ·En canto á Reforma Agraria, a pesares da declaración do
pacto de que a súa lei de Bases
será executada tendo en conta o
interés nacional e o aumento da
producción, é mol posible que o
CDS veña incluir modificacións.
Referente ae ensino, o privado·seré apoiado e financiado polo Goberno, según d.eclaracións dos
demócrata-cristianos.
As medidas económicas asen- .
tan nunha política monetaria restrictiva, mantlmento da cesta da
rompra, adopción dun código de
precios, perfeccionamento do sistema tributario, establecemento
de topes salariáis, fomento da inversión privada e creación de emprego.
Nembargantes, anque se sabe
que o Consello da Revolución xa
deliberóu sobre o pacto PS-CDS,
non fixo púbHca ningunha nota,
pero acaba de comun•car que tan:.
to Spinola como Osario e outros
militares implicados en sucesivos
intentos d€ golpes fascistas, poden voltar a se reincorporar ás
Forzas Armadas, o que se ínter-.
preta como un claro xi.ro á dereita,
a -pesares da reincorporación, asimesmo, de Saraiva de Carvalho e
Rosa Coutinho, xunto con outros
militares de esquerda que, aínda
así, seguirán sometidos a espediente disciplinario.
Por outra banda, grupos de capitáns con opción política , crearon
un novo movemento m111tar democrático,· composto, según de- ·
clararon, por máis de douscentos
membros. e non se descarta que o
Consello da Revolución veña facer unha política paralela á do Goberno PS-CDS que faga comprender a Europa e ao FMI que algo
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está cambeando en Portugal, cando precisamente a NATO chegóu '
a facer un estudo que afirma que
hastra pasados 4 anos, os militares portugueses non acadarran o
grado de despolitización necesa-
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ITAUA: O teito
do «eurocomunismo»

1

1

X. A. GACtÑO
O «eurocomuni1mo» •t6 atravesando a súa proba
másima en Italia. No momentó no que escribo esta• Unea1, af nda non se sabe cal será a salda da crisis polftica ·
actual no paf1 italiano, de1p6l1 que o Partido Comunista
-empurrado polo sua base- mostrara o 1eu des.acordo
co uso que o goberno dem6crata-crl1tiano fada do acordo
do1 partidos chámadot do «arco con1tituclonal» (un acor·
do que era .u.n ha especie de «Pacto da Moncloa» á italiana) e ~achara o equilibrio Inestable que M cr.e ara por dito
acordo.
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A cri.sis política estaba máis ou menos larvada dende que
as .eleccións de 1976 ·produciran a bipolarización entre dous
partidos, a OC e o PCI, ningún dos dous con maioría abando
pra gobernar eri solitario. O acordo a que ent6n se chegóu de
dar ao goberno monocolor de Andreotti unha especie de voto
de «non desconfianza». baseado nun fato de puntos que conformaban un programa de goberno pactado, era xa, dende a
sua formulación, un acordo destinado a crebar en calquer
momAnto, palas dificultades de controlar a posta en práctica
dun programa que semente o Goberno democristiano podía
executar, sen que os restantespartldospoideran v~xialo dende .
o Parlamen.to, polo seu compromiso de «non desconfianza».
O PCI, no seu momento, aceptóu deixar na carteira o seu
plantexamento de «compromiso histórico» ~un ampHo goberno de «salvación nacional». no q.ue participarían os comunistas~, por non asustar de máis aos «poderes fácticos». tamén
presentes na supostamente consolidada democracia italiana,
«poderes fácticos» nos que hal que incluir a presión esterior
de Norteamérica (cuios gobernantes non ven con bos olios a
presencia de comunistas, por moi «euros>} que señan, nun
Goberno europeo occidental) e a presión interior de lgrexa
(posta de manifesto nestes dfas. nos que ¡;i Comisión Episcopal Italiana volvéu condenar ao marsismo, convertf ndose asl
en elemento belixerante da política do país).
Pero os «eurocomunistas» Italianos víronse desbordados
polas súas bases, diante da perspectiva de que o PCI se queimase no apoio a unha polftlca económica destinada a salvar
os intereses dos monopolios (que son os que representa a
Democracia Crrstiana). O. PCI vfa o peligro de perder as súas
bases e~ctoráis, fe1to que enterrarfa pra sempre a vlabilidade
do modelo eurocomunista. Por iso, tivo que se facer o duro
ante a oé e plantexar a actual crisis italiana, sabor da base
de que a solución ao problema era, sin><elamen~e. a formación dun goberno de concentración· nacional (concep~o que ·
se nos fai familiar aos que padecemos a actual política española).
Pero as saldas da crisis son moi limitadas, soqor de todo
despóis de que Washington puxo o seu. veto á presencia de
comunistas nos gobernos accidentáis, o que descarta totalmente a posibilidade dun goberno de concentración. A convocatoria de novas eleccións non. as quere ninguén, quizáis
porque ninguén está convencido de que os seus respectivos
electores refrenden a polltica seguida polos partidos durante
o ano e medio que xa decorréu dende os anteriores comicios,
e que non serví u pra remontar o caso económico e a lnseguridade polftica nos que se desenvolve Italia'. A salda, pois, seré, unha vez méis, un novo acorde de apoio parlamentario a
un goberno que ben podaría ser tamén democristiano (anque
posiblemente con máis concesións á esqu~rda) ou , máis dif(cilmente, «laico» (pero sin comunistas) ou técnico.
Nese contesto de febleza polftica, Italia tén que enfrentarse cos graves problema~ económicos, e· ca salda desesperada do terrorismo, mentras forzas máis á esquerda do PCI
- como os grupos da coalición Democracia Proletaria- tentan facer compatible un traballo parlamentario, aínda nos comenzos, co da orgaización revolucionari a das masas.
En calquer ca¡:¡o, a actual crisis italiana -como a previsiQle eraba da unión de esquerdas nás prósimas eleccións francesas- poden slnalar o teito das PC?Sibilidades do «eurocomunismo» no marco da democracia burguesa, af nda non disposta a asimilalo.
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Bos resultados
Ao parecer, · os equipos galegos, a nivel xeral, despertaron do
sono que os tivo aletargados dende que escomenzóu a liga.
·certamente, a· pasada semana
foi boa eri resultados, anque non
en fútbol de calidade, pra os representantes galegos na Segt,Jnda
«A>> e na Segunda «B» de fútbol do
Estado español.
O Deportivo da Coruña, ainda
que non convencéu a ninguén no
campo de xogo, ganóu con todo
mereceme.nto ao Málaga en Riazor.
De non ser porque Buyo fixo
grandes paradas cando os goles
><a eran cantados, e de non ser tamén porque o Málaga non acreditóu en nada a suposta clase futbolistica que debe ter un equjpo
da sua categorf a, o Deportivo non
se teria feito tan fácilmente cos
dbus puntos que o manteñen plenamente nas ·suas aspiraclóns de
permanencia.
Nembargantes, e ca liga que
queda, calqueira tropezo poderfa
acarrexar doentes consecuencias
cara a clasificación final.
O Celtiña borróu, e ben, o erro
dQ .último partido xogado en Ba_lafdos. Nesta ocasión foi empatar
a Murcia, o que lle da moitas aspiracións de conseguir un deses primeiros postos que dan acceso dereito a prlmeira categoría do Estado español.
O que tén que fa~er agora o
Celta, é seguir con isa renovación
que xa leva tempo acometendo. A
inclusión de novos xogadores, co:ma Carlos, Xosé, Suárez, etc. está
dando )(8 os bos froitos. Nembargantes, ista renovación tén de ser
mál.s forte, e homes coma Castro,

Manolo e Xan teñen que ir deixando o seu posta a outros rapaces. Non porque neste momento
istes )(Ogadores non valian prá
práctica do fútbol, senón porque
pouco tempo máis lle qued~ de
pleno rendimento, e, en canto lsto
pase, os seus pastos deben estar
cubertos do millar xeito posible.
O Pontevedra, a pesares de seguir arranxando puntos no seu
campo, nesta ocasión 2--0 contra
o Pegaso, non convence a nlnguén e o seu fútbol é -oada dia
máis falto de Ideas.
Seguimos pensando que no
Pontevedra as augas non son todo o limpas que deberan ser. Mais
coma os últimos resultados lle
permiten manter un dos postos de
privllexio cara ao ascenso, .millar é
quedar á esculca de futuros acon.tecementos.
· En canto ao· Ourense, compre
decir que non foi capaz· de lle ganar ao modesto Sestao, e, como
mal menor, tlvose que· ir conformando cun empate a un gol.
Se otlamos a clasificación xeral, non é difícil de entender a falla
de aspiracións do Ourense na presente liga. Conta .con 24 puntos,
dous deles positivos, o que fai que
non haxa medo de descenso, paró
tampouco moitas aspiracións _de
asceflso.
O malo do Ourense é que pasa dous ou tres anos facendo
bós xogadores, e en canto .os tén
feítos, desfaise deles por catro patacóns, e outra vez a escomenzar ... sin contar co sanso ·dos socios, que tañen, dita sexa de pas.o,
~mo obriga e deber soio un: Pagar, e de ·vez en cando berrar e
desfacer a gorxa, pro coma se na-

CAZA
FRASES

._
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tarife» e non digamos xa esta ouCando ún se pón a ler calquera
tra: «las viejas y no~es sociedadas publicacións que hoxe se edides de monteros» ou esta: «mantan pra disfroito de cazadores,
tener perenne el fuego sagrado de
non se pode .por menos de topar
la caza». ¿Son ou non son frases
con certas frases nas que a vista
rimbombantes? Un non rotundo
se detén. Son frases rechamanr;>ra etas. ¿E qué opinan desta?: «la
tes, frases-tópico, rimbombancias
tremenda presión de los predadoque soan ben e anchen a boca de
res». E que algún parece non dequen as queira pronunciar. Outras, sin dúbida, chaman a aten- . catarse de que o animal predador;
debe inesorablemente cazar pra
ción precisamente polo contrario,
sobrevivir, é condición Indispenpor ser frases sinxelas e na'turáis.
sable da sua ldentldade, na.menTraemos hoxe aquí algunhas tras que o se'ñ or que sal ao monte
mostras dunhas e doutras cun doun domingo ca sua es'copeta na
ble obxet_
ivo: por unha banda, pra
man, faino hoxe .por enredo, por
tratar de restarlle algo da_aparatodiversión. E que ás veces nos pasidade e ampulosidade con que
samos que dá gloria, e como se
algúns pretenden arrodear eso
nada, como aquel que escribe o
que se chama a caza, e pota outra,
de: «esa preciada pieza de caza
por ver se cazadores e conserva- - mayor», non decatándose de que
cionistas se poden dar a man ás
as especies animáis son eso. esveces. Neste senso. ternos un par pecies, seres vivintes, denantes .
de frases recollidas de publicaque pezas de caza, como un mecións cinexéticas: «Sin embargo la
cánico é mecánico, .prq home anveda .ofrece Intensas y variadas
tes que. o outro, e como tal, merealegrías, porque el cazador es en
ce consideración.
primer lugar un enamorado de la
Rematamos cunha frase, taNaturaleza».- «S{, la caza tiene enmén
recollida da prensa venatocantos, los tiene y aún más la obria, que merece un sr grande e que
servación de los anlr.1ales en linon precisa comentarlos: «... y ·esbertad»: Un sí rotundo pra estas
peremos que en u-n futuro próxifrases. -Como mostra das outras,
mo la zona occidental sea repovelahf van · algunhas: «disparando
blada, reparando la masacre que
con pasión pero Sin odio» é a peiirresponsablemente hicimos en
meira das que merecen ser desAneares y -montes de la Galalcomitificadas. coma -esta outra: «SiDurlense».
guiendo la no escrita regla de oro
que distingue al cazador del maPATIÑO
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da. E dito seña tamén de paso, is- ·polo menos os xogadores quedato non pasa somente co Ourense, r:án salvados das posibl·es respon senón, e aínda máis, én todos os sabilidades.
Pra rematar o comentario, hoequipos galegas.
O Compostela fol o único que xe tócalle a louvanza e o panexirinon conseguJu nada proveltoso co ao Ferro!. O pasado domingo
no !?el,.I -partido xogado no campo xogóu en Langreo un dises partido Ensidesa". A pesares de que os . dos que non olvidan os aficiona- ,
xogadores compostelanos se de- dos, desbordando ao contrario en
fenderon inda ben, non poideron todos os terreas, no da forza ff stimpedir safr derrotados por un gol ca, no da calidade técnica, no ·das
ganas de salr co trunfo, etc.
a cero.
O Ferro! diste ano pode loi.tar
Según o meu parecer, o ·Compostela debe manter a vontade pra ·conquerir calquera pasto na
que demostra no campo, as ganas división en que milita. Conta ·cunde xogar e de sacar adiante o par- ha plantilla totalmente moza e xa
tido, e de paso o nome do Club. con unha esperencia bastante
Dempóis xa virán os resultados, e acusada. Xogadores coma Perelen caso de que lsto non aconteza, ra, Riéhard, Corral. Nando, Argue-

so, etc., son un bón exemplo disto. Non creo que ao Ferro! lle interese o máis minimo conquerir un
ascenso na sua categoría, xa que, se
ocurre lsto, o máls seguro e que
non poida manter os xogadores
que tén actualmente e que en prósimos anos teña que fa cer unll a
desfelta parecida á do Ourense na
pasada liga, e é propia do Ferro!
de hai ·uns anos, cando deixóu
marchar homes coma García,
Castro, Fernández Amado ... Nembargantes, de seguir nesta lfnea, o
Ferro! pode facer unha das millares campañas dos últimos tempos
da historia do Club.

MONCHO VIÑA

Deporte esquencido

TRES EN RAIA
Uns deportes nacen, e outros esquéncense. Deportes moi
parecidos, urís tañen unha grande
publlcldade e outtos nunca saíron
dos se.us moltos practicantes e se
cadra están considerados aínda
como xogos, xa que nunca se lles
déu un certificado oficial. ·Mergu11 ados nunha sociedade consumista, Importan máls os cartas
que podan )(enerar que a sua
práctica, Importa máis axudar aos
deportes que se practican neutros

SELEC(ION
GALEGA
Neste recuadro, tratamos
de recoller unha 1upo1ta
«SELECOON GALEGA», que
semanalmente irón lnte·
grando aquele1 xogadore1
que consideramos est6n nun
millor momento de xogo.
Buyo (Depor1:ivo), S. Santomé
(Celta), Ballesta (Deportivo),
Marque (Pontevedra), Cano-

países, pra as( poder competir con
.Hes e gabarse das vitorias como
se fora dunha guerra. que axudar
aos deportes das distintas nacións, anque seña en perxuicio da
sua propia ·identldade.
Pasaron xa por estas páxlnas
algúns dds deportes que se practicaron moito na nosa -nación, e
hoxe case desaparecldGs . .O pobo
sempre adapta os deportes ás
súas circunstancias especláls,
maneira de ser, tempo de practicalos, lugar, etc.
Un distes deportes galegas dos
· que se cadra nunca houbo competlclóns oficiáis. pero do que se
xogaban· día a dfa mllleiros de partidas é o -chamado «as areas» ou
«tres en rala».
Parente prósimo do axedrez,
pero menos complicaclo, tén a
ventaxa de que se adeprende a
)(Ogar nun minuto, e noutro está
artellado todo para xogalo anque

LIBRERIA XA

sa (Celta).
Garcfa

(Deportivo), Nando
(Ferro!), Cheli1 (Pontevedra).
,Carlos (Celta), A. Castro (Deportivo), Vav6 (Celta).
SUPLENTES: Millón (Ferro!),
(Deportivo), Sobral
(Arosa), Pousada (Deportivo),
Traba (Compostela).

Pardo

Vlla de Negreira, 3
Tlf: 261975
A CORUÑA

antes non se contara con nada do
imprescindible.
O «tableirm>. un cuadrado atravesado por dúas rectas que sa en
dg centro de cada ún dos lados e
o dividen en catro partes- tguáis.
pódese marcar na capa dun valado, na terra, nun papel, en calquer
lado. Tamén fan falla tres <<fichas»
pra cada Cm dos dous xogadores.
iguáls tres a tres, que ben poden
ser: un areas e outro gulzos, millos. fabas, etc.
Escomenza a .partida colocando un dos )(Ogadores unha ficha
na intersección de dúas rectas,
despóis o outro xogador chantará
outra e así hastra ter as tres colocadas, lago Irán mudando, vez ún
e vez outro, de lntersecclóns a intersecclóns, hastra que ún conquira poñer as tres fichas nunha
mesma rala, lntre no que tén
gañada )(8 a partida.

PUCHEIRO

odereito e a razón
AROSA DIUlA
OS DEBLES QUEDAN SIN TRABALLO
16 /
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MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
Enténdese que o traballador non tén culpa de tal
situación e, polo tanto, tén derelto sempre nestes
casos a cobrar o seguro de desemprego, asr como a
unha cativa indemnización : unha semana de salarlo
por ano traballado na empresa. A lel marca, tamén,
un plazo de preavlso, un mes por cada ano de servicio, durante o cal o traballador tén dereito a seis horas pagadas á semana, de permiso, pra tentar atapar novo traballo. O decreto que comentamos considera causas obxetivas o seguinte: a) A inaptitude
do traballador orixinarla ou sobrevida. b) A falla de
adaptación do traballador ás modlficaclóns tecnolóxicas do seu posto de traballo. c) A necesidade de
amortizar individualmente un posto de traballo cando non poden utilizar ao traballador pra outro posto.
d) As faltas, ainda xustiflcadas, de asistencia ao traballo que sumadas ao longo dun ano superen o
30% da xornada laboral, sempre que non respondan
a accidente ou doenza que xustiflque tan longa ausencia. Como escusa pra tal figura xurfdica, alégase
a lolta contra o absentismo laboral por doenza, sospeitándose a non realidade de parte delas. A modernización das empresas ca busca de personal
máls cualificado. A necealdade de amortizar postos
de traballo que poden ser cubertos por maquinaria,
etc. Tales razóns corresponden, como decfamos, ao
capitalismo méis descarado, que na busca da rentabllldade económica esquece todos os dereltos que
os traballadores poideran ter, como forza que estivo
ao fin e ao cabo, ao servicio de empresa. Se un traballador, desp61s de dez anos na empresa, pode ser
sustituido por outro máls novo, máls forte e cunha
máls grande preparación técnica, e polo tanto máis
rentable, e lsto cóstalle á empresa a rldfcula cantldade de 36 mJt ptas. de lndemnlzaclóti, ¿por qué
non o val aproveitar?
Pro ademáis do co'mentado, aparécesenos unha realldade que recorda os mellores tempos do
nazismo, ca busca da raza forte atraverso da eliminación dos debtes. A apllcaclón diste tipo de despido é fácil pra dóas circunstancias. Por unha banda,
a xente de certa edade, posto que eles poden ter fácilmente falla de saúde, tales como reuma, artritis,
parda da vista, verslbllldade manuel, etc., que, non
sendo Insuficientes prá declaración de lncapacldede
no traballo, ca correspondente pensión no seu caso,
sr pode ser acusada de Inepta pra o trabalk> que
r allza. Esta >eente, tamén, tén molta menos preparación técnica e os seus anos non lle permiten tampouco adeprender agora, e lóxlcamente, son presa
fácil da Inadaptación és moflcaclóns tecnolóxlcas

O pasado ano tr6ux0no1 ~nha figura xurfdl·
ca, o «detpldo por cauw abxetlwls», wrdadeia
espada ele Damocle1 tobor das costas dot traballadore1. Un atentado contra do derelto cla 1e9u·
rldade clo ~to de traballo ln1tal6uH, a1I, na I•
xislaci6n laboral, frolto non .. ~be H do m61t
agresivo capltall1mo, ou dun facl1mo 1oterrado
como verem01.
As clreun1tancla1 obxetlva1 que poden dar
lugar ao despido b6san1e, por unha banda, na
capacidade profesional do traballador, • por ou·
tra na1 necesidades de funclonamento da
presa.

•m·

das novas máquinas, dos novos instrumentos ou
técnicas de traballo que non saben utilizar. Por outra banda, o decreto tén outro campo de apllcación,
que é o da xente que non é sana, sei\a por debillqade con:Xénita, pÜr falla de alimentación, por falla ·de
tratamento axeitado, que fai que arrastren enfermedades mal curadas, etc. Todos os conocemos, son
os que collen catarro tras catarro
longo do inver. no, os primeiros que collen todas as gripes, que
teñen ma.1 a columna, que teflen problemas de dlxestión, etc., etc. Os que sempre estén doentes ·e
ademáis non o flnxen. A lel ditamina, entón, que os
deblas poidan ser apartados do traballo, que a sociedade non tén lugar pra eles. Non spn o suficientemente vellos pra coller a xubilación, pro sf o son
pra non resultar rentables prás empresas. Non están doentes dabondo como pra declaralos !~capaci
tados pra o traballo. Nembargantes poden quedar
fora da empresa polas chamadas «causas objetivas».
O sistema está sendo menos utilizado. do que
· se poderfa temer, sobor de todo porque os maxistrados están sendo tremendamente . estrictos na
aplicación dista leí. Dlante das continuas desestimacións duns despidos obxetlvos, que os maxistrados atopaban cheos de subxetividade, pota banda
das empresas, o entusiasmo inicial decafu dabondo,
pero, con todo, sig.u e a utilizarse, e as grande~ empresas, diante das dificultades que atopan ás veces
pra conseguir a aprobación dos espedientes de crisi, acuden a este método. Tal foi o caso de Ascón
en Vigo, e. parece que tamén é esa a Intención de
Astano. · Moitas veces, os traballadores, diante da ·
posibllidade- de cobrár o seguro de desemprego, e
ce;> medo de que, se non .aceptan, tle fagan a vida
imposible, ceden e aceptan o despido. Con todo, ternos de ser conscentes de que eso non soluciona o
problema. E preciso opoflerse en todos os casos,
concienciarse de que na meiral')de parte defes a empresa non ºpoderé probar a ineptitude,
entl. dade de inadaptación ás novas circunstancias, etc.
E se non .poden probar, ou tén que devolver posto
de traballo, ou,se insisten no despido, as indemnizaci6ns serán moito méls sustanciosas e o seguro de
desemprego está tamén asegurado. Afnda que somente seF\a por eso, op6ftase vostede sempre· ao
despido e acuda á Maxistratura.
Pro o motivo prlnclpal é que non ·debemos permitir a aplicación dun decreto, pedindo a-súa derogación, que reflexa unha sociedade onde é válido
que os deb!es podan sempre quedar sin traballo.
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da terra asoballada
Dar a palabra pra dedr caso
a caso o cuot:tallo, embauque,
inaoliclarldad• ou amenaaat
que caen tebre.• 1alea0t • ••·
,.clalmente naquelat tltuacllm1 de lffadonhmo fftlco ou
tocial, • o tentldo et.ta Mccl6n
pra que CCNto 6n poklo lnfermat
• comunicane con todot n61.
Unha 1ecd6n entencllcla como
opolo ao deNlto de nprel6r·
monos pert00lmente nun me·

dio de comunicacl6n.

NON MAIS
ESPLOT ACION
Cando leo a diario a prensa, hai
moitas cousas que me revolven o
estómago e danme ganas de rachala; pero xa colmóu a miña paciencia o ver este anuncio. Peor
¿non hal honradez nos periodistas
pra publicar unha cousa cando saben que non é certa? Claro que,
con tanta democracia ... o que d~
cartos pubtfcase.
Resulta que o anuncio da
FRIGSA xa pode ver o que di.
¿Cómo se conxuga eso, senda
que ao noso veclfK> Xosé Reigoea,
e a outros m6is. caodo foron cobrar os seos becerros, QlH! pe68ban 107 e 1&e klk>s, pag6ronUes
104 e 160 re6')8Cttvamente 1 Preguntando por qué non He pagaban
o que pesaban os Katos, contestóuselle: «es que la carne, af en-

triar, baja de peso». Inda que esto
fora decente ¿qué baremo se sigue? Por unha simple regla de
tres non vemos norma fixa algunha, pois si a 107 lle corresponden
3, a 1 €?6 non lle poden corresponder 6. FAIGSA debe estar arruinada., antes non o facfa. A hora de liquidar os kilos atópase ún cunha
diferencia de hastra· 50 pesetas
menos en kilo,_do que FRtGSA
publica no seu anuncio. E digo eu,
na plaza ¿hal esta diferencia de
hasta 50 pesetas en kilo? A piel, a
lingua, o estómago, as patas, etc.
que non entran no peso ¿non valen nada? Na mesma FRf GSA, cóbrase ben por elas. orease por ahf
que están autorizados poto Goberno a descontar eses kilos, bueno, é fácil que si, pois Gobernofrigsa, Frigsa-Goberno... ><a sabemos aqueto dos Reises Católicos:
«Tanto monta ...» e o mato é que
ca nova Xunta val montar iguat.
Gallcia é agraria e pesqueira, e
pra f80ef ben as coYSat estera
formada por: Nteratos, abogados,
médtoo&, etc., 1oon sexa que vaien
p~ atg6n representante de labregoe e peecadorest e se vfven
en Madrf, meffor.
Vofwndo ao no&o tema ¿por
qué se detKa a FRtGSA que nos
dé o camelo a través da prenea
prometendo une predo9 que deepola non ~ 1 Os l8bregot u lebemos quén é quen, non comutga-

mos con rodas de muiño, como
en tempos atrás; o malo é que, sin
comulgar e todo, ternos que Ir comera FAIGSA. ¿Cándo será .o dfa
en que as empresas que aHm~ntamos os labreg<:>s estén 6 servicio
dos tabregos e non 6. servtcio do
ben-dlto chupe. ¿ Cándo será o día
en que os labregos saiamo.s todos
xuntós, a _onde qu~lra que ~exa,. ~
contra quen sexa, a· ~efe,nde.r, C?S
noso~ medi()s, os sachos, 0 .s. nosos intereses? ¿Cándo deixaremos de manter as va?as pra que
notas mux~n? ¿De cr~ar ~ecer~os
pra que no os coman· l e ce
cochos e non poder very~elos ·
¿ De comprar polo que nos pkien e
vender polo que nos dan? Eu penso que solo falta unha cousa: querer. Xa empezamos a querer, inda
que con medo. ¡ Fora o medo!
XÚntos consegulrémolo.
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Euloxlo L6pe1 (fabrego)
Praclecla-Gv"ttn-Lugo

· DESPIDO

POR
FACER TEATRO

Roberto Vidal Bola"'º· ún dos
_fu.ndadores do noso grupo e home
que dende hai tempo vén adicán.. dose inter:tsamente ao traballo eri
. pro.· da nosa .cultura no ~ido do
_ te.atro, acaba· de ser despedido da
. Sucursal en Santiago do Banco
de Crédito Comercial,-onde traballaba como administrativo. Entre
os supostos cargos que lle imputa
o Banco, figura o de «dedicarse
durante la jornada laboral a trabajos particulares, dada su actividad
simultánea con el Banco, que según hemos tenido conocimiento
se viene dedicando sin permiso».

lndependentemente da defensa que dende o plano .Slndlcal se
está a levar adiante, coidamos
que é Importante que un atropello
coma iste atope unha resposta
por parte de todas as entidades
que dalgón xeito teften coma
razón de ser a defensa e o progre- so da nosa cultura, sobor de todo
· iendo en conta que ista tarefa vén
sendo asumida por xente cunha
situación. laboral semellante á do
noso compañeiro, a quens as especl:áls caracterlsticas da nosa
realidade cultural impón unha
dualidade profesional que os forza
a compartir a súa activtdade específicamente intelectuat con outrns
actividades profesionáls de moi
diferente signo.

TEATRO ANTROIDO

A actividade simultánea á que
fai referencia ·non é outra que ao
((Teatro GalegO», dedicación por
suposto e por desgracia supeditaRECTIFICACION
da en todo aos seu1 compromisos
laboráis co Banco. Por eto, apareSobre atgúns datos aparecidos
ce moi claro que empregar lste ar- _ na carta «Dereito a informar, degumento descontra o noso com- ber de informaB que publlcamos
pal\eiro Yén aer un atentac;to non nesta mesma sección no n<.tmero
soio descontra ot aeu1 m6il ele- 1 de cA NOSA TERRAi, o firmanmént6is derefro., ao pretender fls- te, Xoan Ignacio Talbo remésanos
canzar o seu tempo libre non re- a &eguinte rectificeción: onde
munerado, senón tamén descon- poftJa «U.wón Democrética de Soltra a mesma culture galega, na dado&», ou en ligta1 «UOSt, débepersoa dun da& seus traballado- se ler «Organización Unitaria de
Soldadou ou «OUSi..
res.
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A VERA-CRUZ
DO CARBALLIÑO,

SIMBOLO DUN TEMPO
F. SENEN
O Templo da Vera-Cruz do
Carballiño, derradeira obra do
arquitecto porriñés An,t onlo Palacios, é unha das máis grandes ·
mostras da arquitectura do
«nacional-catolicismo». Dende a
colocación da .primeira pedra no
1943, deica o remate da outra
torre granítica no 1957, a esencia da obra .non perde chisco do
seu significado. A prensa do 22
de )(Ulio do 43, recolle o feito d.a
inauguración das obras: «En. la
primera piedra se colocaron
gún.costumbre las monedas hoy
en uso, · una bala de fusil aludiendo al final de nuestra campaña de liberación y una simbólica ramita de oliva ... brazo en
alt0 se entonó por todos los
asistentes el Cara al Sol». O arquitecto encetaba ·a · «Me.moria
de.I Templ.o \le La Ver~-Cruz del

se-

Carballino v el Hostal del Peregrino» ca frase de «Hoc signo
Vincis» -debaixo do crismón, o
párroco promotor da obra, don
Evarls~o Vaamonde, sulii'laba na
primeira rfngleira do «Libro de
Actas» e «Jaculatoria» daqull
antón «Sagrado Corazón de Jesús ... » O .mestre constructor,
Adolfo Otero, seg ufa ao pé da
letra os planos do arquitectoe os
consellos do promotor, mais
Otero foi o que levóu o duro peso da obra á morte de Palacios,
dous anos dempóls · de escomenzado seu colosal proiecto.
Das penitencias, da emigración ás américas, do chamboleo
do wolfran, safron cáseque os
setenta mill6ns de pesetas que
costóu a obra... cavilando que
con solo dazasete mil pesetas
se botóu don Evarlsto a erguer o
seu «Palacio de Dios».

planos da Vera-Cruz o seu significado, o si~le cambio de nivel

SIMBOLOXIA DUN NOVO
TEMPLO

A Vera-Cruz do CBrbalfíño denantes df! quf1 a especulación da
construcióp se fixwa co seu entorno.

Cada elemento arquitectóni-

co de Antonio Palacios tén pos

no chan poden ser as tebras «del
pecador» ou a gracia «del purificado» ... en moitos lntres, non se
soupo atinar co pensamento do
arquttecto, dabondo oraro na
sua «memoria». A torre será como ó cruceiro na encruclllada
dos camiños de arrieiro do Car. balliño, no adral interior está
presente a arquitectura civil galega, os pazos, as torres dos
. nobres que levan cara ao grande arco parabólico -tres puntos distintos e un soio arco-,
no que están os apóstolos, veleiquf as teorf as de Gaudf, a parábola é, máis que un elemento
arquitectónico, un )(sito de espresión, dende _ista chega «el
fiel» á rotonda na que como unha «Summa» teolóxica se mistura o arte das peregrinacións a
Compostela: Melón, Oseira, Armenteira... no centro estaría o
pétreo baldaquino protexido por
oito columnas esagonáis ao xeito galego e que o arquitecto
.comparaba cos cito veciños de
Oseira que no 1~16 morreron

andando aterra
mentado dito popular. O ·xamón,
na nasa lfngoa, ten un ferJ11o~rsi. . _mo canto, escrito por Otero 'PeDE LAUN
draio, que constituie un -dos
grandes logros da nasa · pÓ~sfa
.P.ra defenderse do inverno . e
IJrica como non podía ser tne~
resistir xistras, neves, xeadas 1 o
nos:
· que veña, os de Lalf n institucionalizaron a _«Festa do Cocido». E
Broría do porco, frol da invernla,
desta parranda ou esmo.rga fixesana da casa, lapa de carne,
ron t,.ir:tha auténtica rómerf a po.xamón.
pular. Un rito sacro e solene no
De rica alquimia Summa_
-que os fideles son- á vez tamén
[sµprf!!_ma
os oficiantes, que é como ún se
(¡fariña, poma, landra, castañal),
Qivirte. Toda - a vila de Lalín se
xamón
·ench.e de ledicia e de barullo: Os
Pai das artritis, das esclerosis,
que chegan da veiramar, afeitas
fidalgas doenzas· do pazo
6 pei)(e -«a carne, carne crf a
·
·
[amergo,
que o peixe é auga fría», dice saxamón.
biamente un vello refrán labreComo o pecado roxo e sabroso
go :-- case non poden creer o
-amolechiches
ó .funcionario,
qu~ ven os seus ollos. nin se saxamón.
be tampouco o que os seus bandullos poden soportar~ A «Festa
A «Festa do Cocido» de Lalf n
do Cocido» é un canto entusiasrecolle, nunha totali_dade sintetimado a vida. Un canto mfstico.
zadora, a todo o parco, dende o ·
rabo deica 6 fuciño, servido en
Un hino apaixoado 6 porco, que
fontes a estllo «malla», é decir,
mantivo a tantas e tantas xeneraciós de )(ente de naso, dende
_dentro do m~is enxebre xeito lao probe e humilde touciño probrego e dentro da nosa máis anletario deica 6 raxo i o )(amón
terga tradición gastronómica.
que ilustraban as mesas dos fiQespóis do cocido, veñen as fidalgos, abades, aldeás e vellos
lloas. E, como ramo e albaroque,
mosteíros de estensas e dilataa queimada 'que, cando este serdas poseslós. O )(amón, rei do
vidor era neno, na súa Terrá
. parco.e das .carnes, capaz de fa- -. Chá. chamaban afnda «calloubada». Pra facer a dixestlón de tancer virar un ·pleito, según o asisado . e posiblemente esperito ben da terra, n~da me!IÓr que
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ametrallados ao defender o baldaqutno do Mosteiro. Poucas
cousas lle fuxen a Palacios do
caletre na sua obra póstuma pre
unha bisbarra da montaña galega: O Carballiño, o Templo Votivo do Mar, en Panxón, o arquitecto )(8 realizara un novo templo pra unha vila de mariñeiros,
as torres serian como faros dun
fisterra Atlántico; a arquitectura
defensiva de Cresconio, o gótico
dos franciscanos e dominicos, a
arquitectura do mar, está presente ca sua simbolo)(fa nista
outra obra galega de Palacios.
O Plano urbanf stico do Carballiño cavilábao Palacios como
«El gran Carballino que la VeraCruz creará», mais lse Carballiño
que medróu anormal na época
da construción dos grandes embalses, da Persecución do Piloto, nas comunións dos nove prl~
meiros vernes agarcia un novo
plan de urbanismo no que tan
siquer se defenda o entorno
dunha grande obra xa feíta: a
Vera-Cruz.

Por M. HORTAS VILANOVA

ENCOL DA
«FESTA DO COCIDO»,
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A FLORESTA DAS ADIVINHAS

a música das gaitas do pafs,· que

llos centros labregos de Don
tef\en o mesmo son agrídoc~
Ramiro -onde naceu La)(eiroque o sabor do vii1o do Ribekó._ e Don Seón. Lalfn, cruce de caPor unha estrana -ou. cecáis
miños que veñen e va.n. Lalfn,
non tan esú~·na- ésoclación ·de - fugar pra demorar e andar as
sensació's sempre. xunto 6 Son
~úas breves rúas que desemboda gaita -especialmente da
can frente a unha paisaxe labregrileira, que é a niáis leda - o
ga, fondamente traballada e husabor do viño do Ribeiro. 1é que •. man izada, entre mol e agreste,
cada ún tén os seu~ gustos. .
· ~imitada e coutada por montes
-· azules e vlofeta -Testelro, Chamar, Candán-; cruzada polo rfo
9eza, cantador e llxei.ro, que na, ··ce na Pena de Francia e.vai mo·rrer 6 Ulla.
No corazón de LaHn están as
estatuas que Asorei ergueu pra
honrar e perpetuar a lembranza
de dous homes Ilustres, fillos
desta terra. Frente a eirexa parroquial, a do sabio astrónomo
don Ramón Marf a Aller que lle
déu a Galicla, no eido da Astronomf a, renome universal. 1 a do
aviador loriga, que coido era de
Prado, e que foi o que realizóu o
primeiro vó és FiHpinas e cuio
moimento é un avión Invertido.
Oespóis da festa, acai 1é preSerf a cuioso e proveltoso estaciso o paseo demorado por t.ablecer un paralelismo entre o
astrónomo Alter 1.o aviador Lorilf n, esa pequena 1 engaiolante
polfs no corazón -mesmo de Gaga. A esta parella compriría engadlr ainda a figura de Q. Xosé
llcia, entre _o F;uo i o Pico Sagro,
Rodrfguez, célebre matemático,
capital da ampf ia e fermosa bisnatural de Bermas, cuia biograbarra de Deza que .. nps derradeifía escribfu don Ramón Marra
ros anos, medróu dun xeito
Aller:
anárquico, -desplazando ós ve-
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O falar de Lalfn é unha obriga

a referencia 6 «Naranxo», aquel
fabulador estupendo a vagumundo, que vivf a do que lle ddban e que era algo tolo. sobre
cuia figura humana· nos debe un
libro Laxeiro. O «Naranxo» era
dono de todo o diñeiro do mundo e de tódalas casas da terra.
Un escritor da comarca fixo referencia 6 «Naranxo» nunha novela e nun libro de cantos. Con
todo, non abonda. O «Naranxo»
merece un libro. E L.axelro podfa
escribir ese libro e facerlle as
llustraci6s.
Coido que Lalín 1 o seu siñlficado trascendente está na pintura de Laxeiro. Nunca ningún
. pintor soupo espresar, como o
fixo Laxeiro, o barroquismo natural, o trasmundo, o )(Unguemento home-terra, o sanso do
descoñocido e do misterioso
que o home galega leva consigo. L.axeiro oxe siñifica moito na
nosa cultura. Outro pintor de Lalfn. Alfonso Sucasas, dono e
mestre no oficio, é, oxe por oxe.
ún dos máis importante~ pintores no99,s.
Un comenzóu este comentario falando da «Festa do Cocido~
de Lalf n e rematóu falando de
pintores. De dous grandes pintores. I · é que lalfn é · asf.
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Manuel Antonio Pina e Joáo B.

No Melo da Floresta
havia urna adivfnha.
Ouem a adlvinhava voltava para cesa,
quem nao 8 adívlnhava nunca mais vinha.

Vals-me prender, dlsse ent'!o, a Sara, e o Homem Mau
•
flcou multo atrapalhado com a resposta,
porque se a prendesse ela adlvlnhave e tlnha que Ir para casa,
mas se fosse para casa nao tlnha adlvlnhado e devia ficar presa.

A Sara gostava murto da casa
mals ainda gostava mais de adivinhas,
meteu-se i>EHa Floresta sem nenhum recelo
e só parou mesmo lé no Meto.

A adlvlnha alnda podia ter solu~ao,
mas a resposta da Sara é que nao.
E o Homem Mau pensava no assunto oom toda a forca que tlnha
a ver se adlvinhava como resolver a resposta é edlvlnha.

Ve se és capaz de adlvlnhar esta,
disse-1he o Homem Mau Dono da Floresta:
Adivinha se vais voltar para casa ou se. n1o
se v.ais ficar aqui para sempre .presa aó ch1o.

E tantos pensamentos o· Homem Mau pensou,
encheu e ca~ oom tantos pensamentos que chegou
urna altura qua Já lé nao cabla mals nemhum
a quando ate pensou em mais outro, a cabeca. pum 1

A Sara também gostava multo das érvores
mas rufo-queria fica:· ali pare sempre a arborizad
Antes quena ficar menina e falar e andar
e ter as pernas soltas para saltar.

Ouem diz que se pode pensar multo
e que os pensamentos nao ocupam lugar
de certeza que nunca pensou multo np assunto
se nao também acavava por rebentar ...

Se dissesse que la v~tar para cesa
o Homem Mau dizia-the que nao,
que ia ficar ali presa na Floresta,
e ela ficava mesmo porque
tlnha edlvlnhedo 8 adlvfnha.

nao

A Sara tlbertou as érvores e nós flcámoa a saber
que uma maneira de ganhar também é torear
os homena maus donos das colsas a perder.
(Se calhar nfo é nada disto mas também poda ser ... )

GUIEIRO
TV
Chegaron tres novos subdirectores do televexo e fóronse
catro directores de telediarios,
que asl lles chaman ás noticias
de iVE. Salea hai un organismo
que se chama «Consejo Rector
de Radiotelevislón», composto
por representantes do goberno
e representantes do partido
do goberno e da oposición parlamentaria: non se enteraron de
nada neste canto. Vostedes
cando lean estas liñas, ao mellar
xa ouviron os nomes dos novos
xefes dos telediarios. Supof'lemos que non lles dirán nada de
novo; nós, alomenos, non agardam as salpresas : se se nomeóu
aes subdirectores da TVE sin
contar con ninguén, promocionando a homes da casa que xa
tlveron molto que ver con todo o
que se vén criticando por todos,
non se vai fiar máis fino agora. E
nós non taremos por qué fiarnos
tampouco, pela mesma razón.
De todos xeitos, quen quixera
ver nesta revolución «de palacio» un signo de esperanza pra
Galicia, de seguro que xa dende
o primeiro intre poñerra os pés
no ch an: aos Eugenio Pena, Enrique Marif'las e compañeiros,
non hai quen os dimita (e eles
non parecen prestos a facelo) .
Do novo xerente de RTVE-G (se
me permiten chamarlle asf ás
sucursáis en Galicla da radio e
televi són estatáis), do señor Losada. nunca máis se soupo. Ao
mellor t amén o ascenden nesta
crisis, nunca se sabe.
M entras tanto, RiVE xa cont con xenerosos cretos no novo
prosuposto, pre tapar todos os
buratos da faldrlqueira de «Preci o d 1 Roy». A t elevisión do est \J sog ulrá a ser a t elevisión
d gol orn o, e non se pode espor r outra cousa nun ano no
qu
s anuncian unhas elección municipéis, un referéndum
constitu cional e quizaves se escomoncen a preparar outras
eleccións lexlslativas, mentras
van pasando as eleccións sindicá is e se mantén ese «Pqcto de
La M oncloa» que uns cantos xefes de partidos firmaron por todos nós.
Dende a presentación dista

sección, no número cero da revista, xa pasaron á «historia» algunhas cousas. Por exemplo,
«Un, dos tres» e «Fiesta». Que
setian ben mortos e non tef'lamos ~e facerlles o cabodano.
Non morreron afnda, en troques,
outros programas coma aqull
dos «300 millones», que méls
semella doutra época, ou «Curro
Jlménez». Hoxe Irnos falar un
pouco diste derradeiro.
Nun xornal de Madrid falaban, hai cousa dun mes, dos milagres de Curro. O home é un bo
tipo, non hai causa xusta que se
lle escape; está fara da lel sempre, pero defende a xustlcia, o
ben, axuda ós probas. Naqull
xornal do que lles falo, buscábanlle os tres pés 6 gato e
vlñanlle chamar Adolfo a. Curro.
Poidera ser unha boa manelra
de mirar a película isa dos domingos á noite: eis un home que
busca o ben de todos, e logo
non hai que poñerlle trampas,
que sempre a sorte está con il.
Hastra chegóu a pasarse aos liberáis (ou pouco menos). Serfa
cousa de chamalo pra que
veñan dar ur:iha volta por eiquf:
non tén medo a ningún cacique,
e ¡probas dos que o topan no
seu camiñol

rfstlcas coas que se cof\ece dende escuras datas da Edade Media, senón tamén e sobre todo
naquilas reminiscencias das festas paganas incorporadas ou
asimiladas pola lgrexa dentro do
ciclo festelro que comprende
hoxe; por todo e en todo esto,
atoparlanse seguramente
razóns máis que dabondo pra
consideralo non somente vencellable ao feíto teatral, senón
mesmo inscribible con pleno derelto dentro das diferentes categorfas do teatro popular.
Pero af nda que non fos~ asf,
arnda que os seus orixes non fosen coincidentes cos do teatro
mesmo, como rito máxico prlmeiro e placenteiro despois, terlase por forza que voltar a ollada cara 11 nun sanso teatral, polos valores que a ese nivel aparecen na forma que mantén hoxe. No pouco que queda dil, e
particularmente no pouco que
queda dll entre nós, poideran
moi ben atoparse moitas das
características Infructuosamente buscadas pra sí por determinadas correntes da vangarda
teatral actual. O alto grado de
participación da xente como ente creador e non somente recep-

TEATRO
A polémica encol de se o
Antroido pode ou non ser considerado un feíto da cultura popular vencellable pelas súas características ao teatro é valla, afnda
que dun tempo a ista parte estlvera particularmente viva entre
nós.
Noustante, tanto polo seu
carécter cíclico, coincidente na
perlodlcldade e no tempo coas
festas Dionisiacas que posiblemente deran orixen á traxedia e
á comedia Gregas, como por Isa
dimensión de rito da fertllidade
que af nda mantén en parte, no
que natureza fértil morre e renace cada ano, como morra o Inverno e nace o vran, ou polo
emprego da máscara coma forma de adopción dunha personalidade diferente; por poi.leo que
se rabuñase nos antergos e discutidos orlxes do Antroido, non
somente atraveso disas caracte-
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presentación, chega a adequerlr
unha movllidade tal no antroldo
do Val do Ulla, que lle permite
desplazarse atraveso de parroquias e lugares distantes entre
si kilómetros e kilómetros. A
creación dunha realldade diferente, transformadora da vida
cotiá, na que unha chea de supostos valores son completamente trocados por espacio de
dfas enteiros, o sanso da festa
como liberación, a capacidade
crítica das comparsas ou dos
testamentos, e sobre todo a
asunción do protagonismo polo
mesmo pobo, deica facer do Antroldo un felto cultural dll, para il
mesmo, non son senón mostras
- estimulantes dun teatro popular
posible. Mostras vivas, afnda
que moribundas, dunha capacidade teatral que se ben, coma
no teatro mesmo, teñen moito
de repetición sistemática, non
carecen de forza creativa.
Eeiemtos Jo noso Antroido
coma os suliñados, nos que problemas ou cuestións de fonda
confllctividade teatral, presentes
hoxe nas inquedanzas de moitos
teatreiros, estén perfectamente
resoltos, deben ser motivo de
investigación obrigada pra
quens telmen por incorporar as
suas propostas dramáticas, os
achédegos e o lingoaxe dun pobo, . que como o Galego, asumfu
o Antroido cunha forza peculiar
e moi ben poidera ter canalizado
atraveso dll moitos dos impul. sos vitáis que po~ibilitaron o nacemento de grandes correntes
de teatro popular no seo doutras
culturas.

CIN·E
«La Parranda»
tor do feito teatral que se chega
a alcanzar no Antroido de Laza,
é difícilmente conseguible por
callsquera das propostas teatráis que hoxe en dfa son formuladas dende as élites. A rputura
coa rixidez das paredes antre as
que o teatro convencional vén ·
sentíndose cada vez máis engaiolado, e que no mesmo Laza
ser tomando
xa non e·s isten,
todo · o pobo como espacio
aberto no que transcurre a re-

ªº

Desgraciada sorte a que corréu unha estraordlnaria novela
da nosa literatura, «A Esmorga»,
de Blanco Amor. Claro que a
desgracia era previsible, tendo
en conta diversos elementos
previamente determinantes: un
directo'r e ca-guionista españolasturiano, Gonzalo Suárez, coas
súas actitudes ldeolóxlcas e cinematográficas híbridas, o trasplante a un medio lingüístico e
socio-cultural non galego, a readaptación que priva de coheren-

cla interna á historia, tan redonda e cavilada, da novela ... o producto non podfa ser máis que
unha pelhula que non é válida
nin como documento espresivo
nin como documento social, nin
como documento sociolóxico.
Tratáse somente dunha historia
con persoaxes falsos, de comporta mentos teatréis e esquematizados, nun ambiente paisaxístico verduxo nada condicionante da historia, cun ar costumista superficial.
A historia da «Esmorga» tiña
que ser tratada por alguén que
conocera vital e cult.u ralmente a
realidade do noso pobo, ou por
alguén que soupera delca qué
punto a estructura ·social e cultural determina a vida, a conduta e a conciencia da xente·, inclufdas as clases traballadoras.
Non lle poderla faltar tampouco
a visión tráxica de cómo a propia sociedade castiga brutalmente a quen padece as consecuencias do irracionallsmo e da
miseria que ala mesma produce.
Ademáis de todo esto, comprirfa
a pericia de saber concretar, con
intensidade, sin elementos superfulos, no linguaxe cinematográfico, o que se intenta contar.
Polo contrario, «La Parranda» é
a utilización dunha gran novela
como anécdota, af nda enriba sin
ser respetada nin sique,ra a este
nivel, xa que os pegotes disfuncíonáis, son evidentes. Consiste
nun atentado contra do miliar
espoñente que sobre do lumpemproletariado galego, a súa
moral e a súa conduta, nos tén
ofrecido a nosa literatura. Espoñente que acadaba a categoría de mostra do repertorio represivo que se xenera no contesto social, na mente das persoas e nas institucións ao servicio da ideoloxía dominante. O
xogo de. consciente e inconsciente era a outra das realidades que
desvelaba a novela. Pero nada
foi trasladado á película:- nin o
ambiente nin a atmósféra afogantes, nin o seu forte determinismo social, nin a espresividade sintética da mesma. o ·resultado era previsible e Eduardo
Blanco Amor tiña que ser moi
conscente do mesmo.

CARLOS SERANTES
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Antonio Saura: óleos e obra gréflca. Galerla TORQUES. Santiago.
(Cl ausura 4 de febreiro).
Kieefs: escultura . Galería GIANNlNI. A Coruña.
Magena: collages, pinturas. Galerla
LUME. A Coruñéf. (Clausura 5 de
febreiro).
Colectivo de lmaxe: pintura e fotografía. Galería LUME. A Coru"'ª ·
(Inauguración o 5 de febreiro)

CINE
Vivir para vivir. Yves Montand e
Annie Glrardot.
Les Valseuses. Burt Reynolds e Robert Aldrich.
Yuppl du. Adriano Celentano e
Charlotte Ramppllng.
La herencia Ferramontl. Anthony
Ouinn, Dominique Sanda e Fabio
Testi

LIBROS
Laudamuco,seftor de nlngures. Le·
dainas pofo morte do Meco, de

Roberto Vidal Bolaño. Teatro Galego, Pico Sacro, A Coruña.
Constltuci6n y evolución del dog·
ma. la teorfa de Amor Rulbal y
su aportac16n, de Andrés Torres
Oueiruga. Ediciones Marova, Madrid, 600 pts ..
Af)roximacl6n al arte popular en
Galicla, de Natache Seseña e outros. Cuadernos Seminario de Estudios de Sargadelos, n. 0 23. Ediciones del Castro. 160 pts ..
Gallego 1 e Gallego 2, do lnstltuto
de la Lengua Gallega. Departamento de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Aeediclón.
Atlas geogróflco de Gallcla, Editorial Aguilar, Madrid.
Gallcla, merldlonal romana, de
Antonio Rodrlguez Colmenero.
Universidad de Oeusto, Departamento de publicaciones. 1.600
pts ..
O llbro das baladas, de Manuel
Marra, 125 pts ..
39 poemas de Nkolóa Gull"n. Escoima. traducción. llmlar e notas de
Xosé Neira Vilas. Edlcións do Castro, 200 pts.

TEATRO
Castifteiras·Rlbeira: «Metá e Metá»
de X. Agrelo, polo grupo de teatro

CAN DEA de Noia. Organiza a
Asociación de Veciños de Ribeira
o domingo, 5 de febreiro.
Aguifto-Rlbelra: «0 fado do espantallo» (traballo colectivo con mimo
musical, sobor dun canto de X.
Agrelo) e «0 ~elegrama» (peza dramática orixlnal de M. Fernández
Núñez, alun:ino de 8. 0 de E.X.B.)
polo grupo de teatro infantil
AG ROCOBO de Esteiro

DISCOS
Sin rosmar un lalo de Suso Vaamonde. Xeira-Movie Play.
Raok Dlleatra (denante• de desembarcar) de Alan Stiveli. CFE

FEIRAS E MERCADOS
Vernea, 3: Toques, Vliarmaior, Travesas, Portomouro, Vllouchada e
Souto na CORUfiJA; a cidade e
Becerreá en LUGO; Barco de Valdeorras, Castro Caldeias, San Ciprián. Pitón, Pereifa e Verfn en
OURENSE; e Catdas de Reis, Lalln. Moaña e Moscoso en PONTEVEDRA.
Sóbado, 4: Mugardos, Prebediños,
Carral, Santa Comba, Mesón do
Vento, Ardemit e Porto do Son na

CORUÑA; Castroncán. Momán,
Frlol, Gontán e Muras en LUGO;
Maceda e Porquelrós en OURENSE e Tui, e Vlla de Cruces en
PONTEVEDRA.
Domingo, 5: lllana, Valdoviño,
Rianxo, Teixeiro, Ares, Arteixo, Carral. Muros, Noia, Negreira, Ribeira e San Saturnino na CORUt\IA;
Chantada, Fiolleda, Lousedo. Pedrafita, Barreiros, Vlveiro, Cervo e
Vlllalba en LUGO; Cualedro, A
Mezquita, Tombo e Beariz en OURENSE; e Forcarél e Ponte Caldelas en PONTEVEDAA.
Lúna, 6: Oieiros, A Barqueira; Cerdido, Vlianova, Bembibre, Mazaricos e Valladares na CORU~A;
Monforte, Aoimll e Sarria en LUGO; O Barco, Cea e Sandlás en
OURENSE; e A Cañiza, Redondeta
e Sillada en PONTEVEDRA.
Martes, 7: San Saturnino, Pino, Sobrado, Abegondo, Rus, Foca, Baio
e Oroso na CORUÑA; Palas de
Rei. na Cidade e Villares en LU00; A Rúa. Ourense e Vilardevós
en OURENSE e A Estrada en
PONTEVEDRA.
M6rcole1, 8: Arzúa, Cabai'las,
Padrón e Aranga na CORUf:JA; Esoairón, Castro, Saber, Ribadeo e
Guitiriz en LUGO; B~tar, O Bolo e
Raigada en OURENSE e Vllatuxe
en PONTEVEDRA.

Xoves, 9: Curtís, Valdovlño e Papadoiro na CORUÑA; Vilanova de
Lourenzá e Parada de Montes en
LUGO; Doade e Maside en OURENSE; e Guiilarei en PONTEVEDAA
ACTOS
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Lugo: Conferencia sobre «A Baixa
Edade Media» por Anselmo López
Carrera, co segulnte guión: «0 esplendor cultural gaiego: os Cancioneiros. Análisis des clases sociales en Galicia. As loitas sociales: guerras ~rmandiñas. A conquista de Galicia polos «Reís Católicos»: resistencia da nobreza feudal e a sóa derrota». Organizado
polo Club Cultural Valle lnclán no
local social (Ruiz de Alda, 25) ás 8
da tarde.

Pregamo1 61 Asoclacl6n1 cultu·
r6i1, asoclacl6n1 de veclfto1, clrcu·
loa cultur6i1, etc. nos comuniquen
a programacl6n de actos cultvr6l1
e de todo tipo con quince dfaa de
antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprlda lnformacl6n. Moitaa
gracias.

PUBLIC1DADE

O Polígono de San Ciprián
da Caixa de Aforros de Ourense
e

e

Tres millóns de metros cuadrados dispoñen da infraestructura axeitada.
Cincuenta indu_strias instaladas cunha inversión superior aos 5.000 millóns de
pesetas

O Poligono Industrial de San Ciprián de Viñas, debido á. iniciativa da
Caixa de Aforros Provincial, é hoxe
unha positiva rea.lidade, o núcleo industrial máis forte da provincia e o intento máis serio e real qu~_ se fixo nunca en favor da promoción industrial de
Ourense.
Hai uns anos, a Caixa. planeóu e
acometéu a realización deste Polígono, sobre unha estensión de 8 millóns
de metros cuadrados. Promover o desenrolo industrial -moi escaso deica
antón de facilidades e estímulos- e
canalizar o aforro dos emigrantes cara a inversións que creen postos de
traballo e poidan absorber -siquera.
en parte- o seu retorno, cando o regreso se produza., foron as máis fortes
razóns que moveron á Caixa a emprender esta iniciativa..
520 MILLONS
DE INVERSION

A Caixa adquirfu os terreos, creóu
a infraestructura necesaria, e despóis,
ofrecéullo a baixo precio ás industrias ca estensión necesaria pra os
seus fins, invertindo nesta tá.refa 520
millóns de pesetas.
O Polígono está. situado a 6,5 kilómetros de Ourense, en terreos do término municipal de S. Ciprián de Viñas,
entre a oarreteira nacional de Villac.astin a. Vigo e a. provincial de Ourense a Me.ceda. Crúzao, asimesmo; pola.
banda sur, o ferrocarril Za.mora.-Ourense. Foi delimitado como chan industrial, según decreto 1890/1974 de
31 de malo, e incluido na. Gran Aree.
de Espansión Industrial de Galtcia,
según decreto de 6 de xulio de 1914.
Os terreos tañen unha. estenslón total de 3.250.000 metros cuadra.dos,
cunha superficie útil de e.proveitamento industrial de 2.500.000 metros cuadra.dos.

4.000 persoas e a inversión superarf.
os 2.500 millóns de pesetas.

OOLABORACION
CON e<SIGALSA»
En xulio de 1976 firmase un contrato de colaboración entre a Caixa de
Aforros Provincial de Ourense e 81GALSA, sociedade constituida coa finalidade de promocionar a creación de
chan industrial en Ge.licia e na que
participan as ·c aixas de Aforros galegas, varias entidades bancarias e SODIO A.
SIOALSA comprometía.se á. urbanización do resto do Polígono, de maneira que seña apto prá ubicación de futuras industrias, a. colaborar na súa
promoción e xestión, crear normas reguladoras pra urbanismos e usos do
mesmo, e.si como á implantación de
servicios xeráis, estación depuradora
de residuáis e f1:.partadeiro de ferrocarril. En definitiva, unh·a piahificaci6n
de conxunto, un auténtico Plan Parcial
do Polígono.
Os resultados non se fan espei:'a.r.
Sobor de 25 hectáreas de terreo realizáronse obras por importe de 45
millóns de pesetas, en 6 meses. Un movemento de terra de 85.000 metros
cúbicos, instalándose iluminación pública, así como as correspondentes redes· de auga potable, enerxfa eléctrica.,
teléfono e alcantarillado. O número de
parcelas inicialmente previstas nesta
fase é de 82, cunha estensión mínima.
de 1.500 metros cuadrados, susceptibles de agrup~ión.
Nesta fase urbanizadora, en oolaboración Caixa-SIGALSA, vendéronse
xa 84.500 metros cua.dr~os, que representan un 40 por cen do terreo útil.
Deles, 35.000 foron adquiridos por
«FUNDIALSA» (Fundiciones de Aluminio, S. A.) prá instalación dunha
factoría de fabricación de aluminio
fundido, que ocupará a 400 persoaa.

FABRIOA DE OERVEZAS «SAN MARTIN»

·PRI-MEIRA FASE
O POLIOONO HOXE
A. Caixa de Aforroa desenrolóu o
Polígono ao longo dos a.nos. Nunha
prtmeira. fase, realizóu o vial xeral de
penetración, redes transversá,Js de
circulación, dotación abondante .de auge., por bombeo dende o MiñG, colectores de evacuación de e.uga.s residuá.is
e ·industriáis, .contando ce. enerxia
·eléctrica. necesaria pre. calquetra. tipo
de industria, a.o dispoñer dunha. subestación de trasformación, de relación
182/20 KV e con ca.pacida.de S por 40
MV A. Sobor desta superficie de perto
de 1 millón de metros cuadrados, instaláronse numerosas empresas.
Máis tarde --e merece especial
mención pola súa importancia.- e. empresa. Citrüen Hispania S. A. -adquirfu
unha superficie de 56 hectáreas de terreo, onde instalóu unha factoria do
· re.mo da automoción, que .an principio
ocupa x~ 900 operarios. ·Seg'dn os
prolecto& iniciáis desta empresa, a
plantilla pode chegar nun futuro a

O Polígono Industrial 8. O!prián de
Viñas é hoxe unha rea.lidade da que os
ourensanos podemos sentirnos orgullosos. Rexistrá.ronse última.mente novas solicitudes pra instalación de factorías, que se suman á.s xa. asistentes
nun amplo abanico de ramos,· entre os
que se contan a automoción, madeira e
deriva.dos, cerámica. dieléctrica, metálicas, forxa e fundicións, mecá.nice.s,
calzados, oerveza.s, mueblería., fibras
sintéticas, central leiteira e clasifica.dora de OVOS, manufacturas de papel
de plástico, talleres mecánicos, carrocerf as, eléctricas, tornillerfa, confeccións e outras máis que seria moi longo enumerar.
En total, superan as cincuenta empresas, cuia inversión total pode calcularse mol por riba dos l'S.000 millóns
de -pesetas. Algo que hai a{nda mol
poucoa anos oe ourensanoe non terian
nin remotamente soAado.- R.
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tra hal pouco tempo, no Aninovo, cunha cencerrada.
En Laza desapareceron dous dos elementos máls
enxebres do Antroldo: o Enterro da Sardiña e o «maragato». Este persoaxe tén moitas semellanzas co
«pharmBkos>> grego. Na súa significación máls amplia,
era o «Chivo esplatorlo» da comunldade. Tratébase
dun veclño vestido con roupa valla e emporcallada.
Era obxeto de toda casta de aldraxes, mesmo fislcos.
Perseguíano a bullelrazos e contan en laza que algún
tén pasado os tres días da festa pechado nunha corte.

Os persoaxes principáls e máis caracteristlcos do
Antroldo de Laza son os pellqueiros. O peliqueiro é
unha máscara fustigante, das que tantas testemuñas
e exemplos hal na Peninsula. E unha máscara mol ben
vestida, cun rechamante traxe que ao longo do tempo
fol sofrlndo transformacións. Hoxe viste camisa branca e garabata, unha chaquetiña semellante á dos toreiros, con galóns dourados; un pano de rechamantes
cores cubrindolle os hombreiros, polainas de lá branca
hastra os xlonllos, encaixes, flecos e borlas; medias de
lá brancas ou de cór; dúas faixas de cór superpostas e
por riba o cinto, do q1.1e penduran as chocas. Logo leva unha careta de madeira (chamada cábaco) con mitra, e pel cubrindolle a testa. Na man leva un pau cunha pellca coa que bate na xente. Estas últimos son os
elementos esenciáis do peliqueiro: as chocas lsempre
en número de seis), o cabaco e a pellca. Atributos que
son tamén os dos «kalogerol» da Grecia anterga. O
pellqueiro nunca val paseniño, senón correndo a brincos, ritmicamente, semellando en certo xeito o trote
dun cabalo. E másima autorldade, todos teñen que se
afastar ao seu paso e nlnguén lle pode tocar. Coa pelica malla en quen atope diante, especialmente nas
mulleres, coma vestixio dun antergo rito da fertllidade.
Os peliqueiros preséntanse o Domingo de Antroido, pola mañá, á salda da misa. Chámase «a estrena».
Hastra hal poucos anos aparecían xa no Aninovo.
A mañá do Luns é a da xitanada. Mozos e mozas
percorren o pobo ao lombo de mulas. Antes, a xitanada era cousa esclusiva das mulleres casadas. Vestranse de homes e simulaban os tratos e conversas dos
feirantes. Noutros lugares, ese dla escluslvo das mulleres é o Xoves de Comadres, no que bellan solas, fan
un moneco de palla e logo quélmano.

O serán do Luns é especialmente importante. De
Cimadevila, lugar parto de Laza, baixa a «Morena». A
«Morena» é a personificación dunha vaca. A súa estructura consiste nun pau longo de salgueiro que leva
nun estremo unha testa de vaca falta de pau de carballo, cuberta de pel, con cornos e cuns panos por
olios e llngua. Do outro estremo pendura o rabo. Un
veclño de Laza sostén o pau horizontalmente sobar do
hombreiro, cun cobertor por rlba. Atopámonos diante

1

MIGUEL PEREi ROMERO .
A otixé do Antro·do halna que buscar nas festas agrarias anterg~s, e dun xeito especial nas
grega1. O ~ralelismo con cartas fe1ta1 agrarias
aparez evidente. Aiora ben, etto non 1l9nlflca
que o Antroido Mfta1 11.n m6l1, unha «1upervlven·
cia» de festas prehl1t6rlca1. Hai que ter en conta
unha evoluci6n e tran1formaci6n, ao tempo que
unha reordenaci6n dos elementos do Antroldo en
funcl6n do cristianismo. Este fOi un fen6meno po·
larizador. Non se pode entender o Antroido, e 10·
bre todo dende a Edade Media, .. . non 6 en relación coa Cuaresma. Esta determina nel unha flxa- ·
ci6n temporal pero tam6n, o que.6 afnda m6is im·
portante, de contidos. A oposici6n Antroldo/Cuaresma 6 un producto de cri1tlanlzaci6n, pero baixo
dela hai outra opo1ici6n m6l1 importante e funda·
mental, m6is xeral e anterior: tempo ·profano/·
tempo 1agro. E nesta e1t6n ln_,plfcitas outrat: far.
tura /abstinencia, deMnfreno/orde, licencia/pro·
hiblcl6n, etc. O Antroldo ten unha funci6n liberadora de enerxfat reprimida• que se reflexan ou
realizan de xeito1 diversos. E aquf atopámo• tam6n relacl6n1 coa• fe1ta1 e11rarfa1 9rega11 1ubversi6n do orde establecido, inversl6n dot valores,
fusi6n dos contrarios, licencia sesual, 16tlra, bulra,
profanaci6n, enchentas, etc.
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dun elemento de capital importancia, xa non do Antroldo de Laza senOn do Antroldo en xeral. Se aquf se
presentan en forma de vaca, noutros sitios é de forma
semellante. O modelo: un anima! centro de atención
dun ~como», dun desfile. O desfile da ~MorsnBM f6r- ·
mano os veHos e mozos que dende Clmadevila baixan
acompañándoa. Algúns van con toxos e cobelleiros,
cos que azurran a quen atopen diante, e outros levan
sacas con cabalarlas (formlgas xigantes) que misturadas con borralla, lle guindan a mancheas é xente. Ao
chegar a Laza a «Morena» forma contra ás mulleres,
tentando de· lles levantar as salas. De novo un xesto
ritual propiciatorio da fertilidade.
Na tarde do Martes, o ctra grande da festa, o máis
notable é a lectura do «Testamento do Burro», comen-.
tario satfrico, versificado, de todo o que acontecéu no
pobo durante o ano, e no que ninguén queda libre de
crítica. Este é outro dos elementos típicos do Antroldo. Ao tempo que se r-Qparte o animal morto, fanse
alusións satíricas á vida da comunidade, critlcéndose
vlcios, defectos ou comportamentos. Unha variante
do testamento é o sermón, coa mesma flnalldade.
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Aparte das enchentas e o baile, constantes do Antroidb, é costume botarlle á xente fariña, farelo e borralla e enzoufarlle a cara ás rapazas con betume ou
tlsne. Nos momentos de acougo, cando hai menos alguelrada na rúa, os pellqueiros percorren o pobo, entrand.o nas casas de todos os veciños, onde son convidados a probar a bica, torta feíta de farlf\a e ovos e a
probar un vaso de vlrio. Nestes dfas, todas as portas
est~n abertas, e cadaquén pode xantar onde ne pete.
E clara a.importancia que esto tén de cara é cohesión
e estreitamento dos lazos da comunldade. Todos son
convidados de todos, runguén se sinte ofendic;fo por
ninguén e lévense sempre con bó humor as bromas,
algunhas delas inda ben pesadas, que fora deste tempo non se consentirían, e que nin tan siquer se argaliarfan. Hal lugares, por~ exemplo, onde se rouba o pote da comida ou se cambean as cousas de sitio ou se
trancan portas e entradas (bromas que noutros lugares se fan polo San Xoán, o que non é casual, xa que
ésta é outra festa agraria, do cambeo de estación,
cristianizadá). Tampouco ninguén se sinte ofendido
por aparecer aludido no testamento, no sermón ou
nas cantigas satfricas.
Os lazanos gábanse moito, e pansa que con razón,
do seu Antroido. E escóitaselles cantas con frecuencia, nestes días:
«Catro cousas hai en laza
non as hai en toda a Terra,
pillqueiros, maragatos,
as ·tormlgas e a morena.>>
E tamén:
«Anque chova e anque neve
a morena ha de salr.>J
Algúns vellos lémbranse doutro persoaxe hoxe desaparecido: o «albardeiro». Levaba unha albarda e trataba de lla por enriba aos que atopaba polo cami"º·
O Antroldo de Laza non é, nin moito menos, un caso especial. Non é, tampouco, un «modelo». Os mesmos elem~ntos, e outros que non aparecen nel, atópanse neutros lugares, con variantes ou ordenados
nun conxunto diferente, pero ·a significación última é
sempre, en todos os casos, a mesma. A slnxela enumeración de exemplos xa sería longa. Semellantes
aos peliqueiros, aínda que non tan ricazmente vestidos coma eles, tamos 80S «CÍgarrónS» (nome que tamén se lles da en Verfn aos petlquelros). «borralfeiros»,
<<irrlos», «charrúas», «trote/ros», etc.
Un Antroido diferente ao de Laza, por non citar
máis que un exemplo, é o de Merza. O máis vistoso
deste Antroldo son os «altos» dos uenerales~ cada Cm
ao frente do seu exército. Levan a cabo unha loita verbal, a cal máls inxenioso e ferinte, en respostas e contrarrespostas versificadas. Pero hal aquf outros elementos máis importantes, percisamente por atopárense tamén neutros . lugares. Son .o «vello dos cornQS>J, que leva a.·cara tapada cunha pelica e na man un
pau con cornos de boi, e o «sermón11, unha variante do
«testamento». Tamén haberfa. que falar, por exemplo,
de máscaras como as «madamitas»1 de costumes como a de ~correr o galo», do da Cuaresma personificada como vella que pare ou -leva peixe, e de moltas outras cousas ...

