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NON A XOVE NUCLEAR! 
O día 2 de agosto do ano 76 a Dirección Xeral de Enerxía 

concedí alle a FENOSA, a chamada autorización previa 
pra instaléfr unha Central Nuclear en Xove. 

Parece claro que ao decir «primeira» morte estase 
talando en termos de morte inmediata, atribuíble 

a un accidente localizado, pero as nucleares 

Días despóis, os veciños da bisbarra interpuxeron 
un recurso de. alzada que o Ministerio de 

Industria rexeita con data 24 de maio do 77, 
ficando somentes a posibilidade de entablar 

un xuicio Contencioso-Administrativo na 
audiencia de Madrid de cara a que desestime 

a autorización previa. Entablar 
un xuicio Antinuclear. 

En Nada! do 75 producíuse un feíto que 
foi bautizado nalgures como a «primeira» 

morte polo átomo industrial: o obreiro 
Otto H uber, en Baviera-Alemania 
Federal, morría a consecuencia 

dos vapores radiactivos. 

Estación invernal de Manzaneda: 

Un luxo as costas do· pobO 
No punto máis alto de Gali

cia, Cabeza de Manzaneda, es
tase especulando coa riqueza 
do pobo. Sobre dun monte co
munal, de 940 Hctas. de es
tensión, propiedade dos ve-

ciñas de Sobrado, Encomen
da, Mendoia e Somoza, esta
se a construir a que será a mi
llar estación de inverno de Ga-
licia, 

Páx. 3 e 4 

-España: 

A polrtica 
esterior · 
céntrase 
en Africa 

A política esteríor es
.pañola, tras do debate no 
Parlamento do acordo p_es
queiro con Marrocos e das 
decisións do Comité de Li
beración da QUA sobre Ca
narias, céntrase en Africa 
do Norte. Póx. 13 

·Nacionalistas 
frente ci 
PSOE-U CD 

Ca apoio de UCD ao 
PSOE, concluíu o debate 
eneal da presidencia do 
Consello Xeral Vasco frente 
á postura dos nacionalistas 
moderados do PNV. Póx.13 

m~tan con maneiras máis sutiles e distantes. 
_ Según o Centro norte-americano de 

estadísticas pra a saúde, nos sete 
primeiros meses do 7 5 aumentará nun 5 por 

cento as mortes de cancro en relación ao 7 4 
e o Dr. M. Scheidermann declaraba que 

«eses números permanecen absolutamente 
misteriosos e_ inesplicables», nembargantes, 

pra o profesor John Gofman, especialista 
en contaminación radioactiva, as 

precipitacións de plutonio - producido 
nas nucleares e co que se fabrican as 

bombas termonucleares - son 
responsables de 500.000 

casos de cancro. 

Dereitos 
dos mozos 
traballadores 

Que os mozos galegas esco
mencen~ a organizarse ao redor 
dunhas reivindicacións sala-

- riáis que lles permitan sair das 
condicións penosas de traballo 
que padecen e rematar col1 ar
bitraríedade da patronal e to
dos os abusos a «aprendices» 
e «pinches». 

Póx. 8 



en poleiro alleo 
UNHAS CORTES 
ANIMADAS ... 

A sesión das Cortes na 
que foi ratificado o acordo 
pesqueiro con Marrocos, e 
que supuxo un dos enfrenta
mentos máis directos PSOE
UCD, díu lugar a numerosos 
comentarios. Entresacamos 
os seguintes párrafos dunha 
crónica de Colpísa publicada 
polo xornal La Región o día 
16 : 

En torno a Marín (PSOE) Y 
en torno a Víctor Moro 
(UCD) e forman amplios co
rrillos. Manuel Marín se 
muestra remiso a hacer de
claraciones. ((Les hemos lle
vado al huerto» dice en un 
m ornento en que alguien le 
pone un número de ((Ubre», 
el nuevo periódico madrileño 
en las m anos. «Se creían que 
les íbamos a atacar en la pri
mera parte, y es ahora cuan
do viene lo gordo». Pola ou
tra banda: Los del Gobierno 
son tocio f e/ícítaciones para 
Víctor Moro, «La Cosa está 
ganada», y le palmean en la 
espalda. ((Lo importante sois 
vosotros», agradece el anti
guo director general de pes
co. (( L A defensa no ha sido 

por mí, sino por vosotros». 
<d ñigo Ca vero, ministro de 
Educación, le dice: <<Oue 
baño les has dado>J, y el de 
Justicia, Landelino, aprueba: 
«Muy bieh, muy bien». 

Nas Cortes de Madrid 
hai seguidores pra cada 
bando, coma no futbol, so- · 
mente que alf todos xogan 
na casa. 

UNHA NOVA 
POLICIA 

O Xefe de Policía de Ma
drid, Francisco de Asís Pas
tor, nunha entrevista de Ro
sa Montero publicada no 
sumplemento dominical do 
xornal El País daba unha no
va imaxe do carpo. Decía: 

Estoy preocupado por to
dos los medíos, efectivamen
te, que la imagen que exista 
en el público, en el ciudada
no, de la policía, sea distinta 
de la que realmente tiene 
hoy, quizá por circunstancias 
que no vienen al caso. 

En canto ás palizas res
pondía: 

No, . de verdad, en eso 
siempre ha habido un poco 
de mito, sabe usted. Mire, a 
veces puede que se le diera 
un empujoncillo a un chorizo, 
como les llamamos nosotros, 
pero un empujoncillo no es 
una paliza ( .. .). En un mo
mento de acaloramiento, un 
empujón .. . , yo no digo que 
quizá no se haya hecho, pero 
normalmente no. 

Un «jefe» de polida que 
cos novos tempos perde a 
memoria ... 

DON PIO 
E MOi HABIL 

Maria Victori a Fernández 
España facía no xornal El Co
rreo Gallego as seguintes de-

claracións encol do nomea
mento de Pío Cabanillas prá 
Xunta de Galicia : 

Xa o dixen na «Voz· de Ga
licia» de que eu creo que Pío 
Cabanillas é un gran home, 
que ademáis sempre foi au
tonomista,· haí que recordar 
cando Pío Cabaníllas apare
céu con unha barretina, can
do ninguén era autonomista 
( ... ). T én un apellido presti
xíoso. E un home que ama 
moíto ao seu país. E per~oa 
moi hábil e n6s, en Galicia, 
precisamos xente moí hábil. 

Doña Victoria non nos dr 
si Cabanillas sac6u a ba
rretina por autonomista ou 
por hóbil. Ao fin, igual dó. 

CONT AMINACION 
NAS RIAS 

Nunha pequena entrevista 
con Alicia Outón , autora 
dunha tesis sobre Contami
nantes metáltcos en las au
gas y moluscos de las Rías 
Bajas, publicada polo xornal 
El Ideal Gallego recollíanse 
as. seguintes decla·racións 
que dan idea sobordo grado 
de contaminación da Ría de 
Pontevedra: 

En la Ría de Pontevedra, 
el contaminante que alcanza 

A BOSKª·~-:~:'.,.~ .. . 3 0 Q de febreiro de 
Núm. 2 •Do ª · 

VIVIR DOMAR 
SEGUIR NO MAR 

. mar estivo presente esta 
A problen1á t1ca do na banda as • ~ 

L' 1w,1 por c.lous 1 dos Poi_ u-~ .,..~rii\Piros do c~co 

índices más altos, proporcio
nalmente a su nivel de per
misividad, es el mercurio que 
procede de la fábrica de clo
ro y sosa «Enosa)) subsidiaría 
de la celulosa de Pontevedra. 
En ta · zona de Placeres he
mos hecho estudios reco
giendo moluscos, tomando 
como punto cero el muro 
que une la autovía de Ponte
vedra a Marín, observando 
que cuanto mayor es la dis
tancia a dicho muro y a los 
vertidos de la fábrica, menor 
es el índice de contamina
ción.· En algunas zonas, ./a 
concentración de mercurio 
en los moluscos llega a ser 
de '1 '20 ppm (miligramos por 
kilo) siendo su nivel permiti
do de 0'5 ppm. 

En pouco tempo, de se
guir asf, imos fabricar 
termómetros dos mexil6ns. 

NUCLEARIZAR 
GALICIA 

O señor Amador Mena, 
nun longo artículo, digno das 
mellores campañas publici
tarias de FENOSA, publicado 
no xornal «La Voz de Gali
cia», do domingo día 19, retí
rese ao escrito presentado 
polos veciños de Xove aos 
parlamentarios galegos. No 
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devandito escrito, «véselle o 
plumeiro», ao señor Mena, 
que dí, entre outras, as se2 

guintes: 
<< ... Y añade Sajarov algo, 

que los gallegos de cara a.., 
sus legítimos afanes autonó
micos no pueden dejar de te-· 
ner en cuenta: <<El desarrollo 
de la energía nuclear es una 
de las condiciones índispen-_ 
sables para el mantenimien
to de la dependencia econó
mica y política de un país, 
tanto si éste ha alcanzado un 
nivel de desarrollo ·e/evado, 
como sí está en vías de de
sarrollo». E pasa a decir: ((y 
se preguntan algunos suspi
caces: <<No sucederá que la 

· URSS, que ha sido pionera 
en esto de la utilización de la 
energía nculear, le interesa 
primordialmente el obstruir 
el desarrollo energético de 
Occidente ( .. .) He aquí una 
pista para aclarar algunas 
campañas)). 

¿E non será que USA es
tá interesada en que siga
mós dependendo dela a to
dos os niveles? Enerxia nu
clear: ¡Non gracias! .. . 
señor Mena. 
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Cabeza de Manzaneda, o punto máis 
alto de Galicia, está a pique de convertirse 
na primeira estadón invernal e nun dos 
máis rentables negocios que lle debemos 
ao caciquismo en Galicia. Dous 
restaurantes, un hotel (450 camas), 

: cafeterías, self-service, discot.eca, campo 
, de hípica, pistas de tenis, piscina, tandas, 
varias. pistas pra esquiar e un total de 198 

· apartamentos de todas as cátegorías, asf 
como bungalows e os correspondentes 
servicios, · cunha inversión total de 870 
millóns de peset~s aportados pelas Caixas 
de Aforres medí.ante créditos á sociedade 
«Estación de Invierno de Manzaneda, S. A.» 

(MEISA), estanse construindo sobre dun 
monte comunal de 940 hectáreas, 
propiedade de catre parroquias do 
axuntamento da Póboa de frlves, e 
catalogado pola «Junta Provincial de 
Montes». Mentras tanto, os veciños, que 
nunca foron escoitados nin polo 
axuntamento de Trives nin pala sociedade 
promotora, estanse quedando sin auga pra 
os seus campos e sin paciencia, están 
dlspostos a recuperar, seña como seña, o 
que dende tempos irimemoriables lles 
pertence. 

enfocada ás clases medias-altas de Gallcia 
está conseguindo unha venda rápida dos 
apartamentos, construidos sobre terreas 

alleos, pra levar a término unha política de 
feitos consumados. Nembargantes os 
montes en man común están sometidos a 
unha lexislación especial que non permite 
a sua espropiación, Os veciños non 
tardarán en acudir ao Tribunal Supremo 
que, en virtude do fallo da Xunta de 

A estación invernal dé 
Manzaneda comenzóuse a 
construir hai varios anos, tras 
dunha concesión de ·leona que 
tiña consorciado o monte co 
axuntamento da Póboa de Tri-

- ves prá sua repoboación fores
tal, sobre o «Cauto de Sobra
do» que en réximen de comu
nidade xermánica viñan esplo
tando os veciños das parro
quias de Sobrado, Mendoia, 
Encomenda e Somoza. O 
mor:ite, un dos maiores de Ga
licia, con 940 hectáreas de es
tsnsión, foi declarado por 
aquelas de «Utilidade Pública» 

- hastra que por acordo do «Ju
rado Provincial de Montes», do 
7 de maio do 76, se recono
céu como propiedade dos ve
ciños, que así o espresar.on 
reiteradamente diante dun 
axuntamento que se foco o sor
do, e sin que ninguén recurrise 
contra o fallo do devandito tri
bunal. Mentras tanto, «Meisa» 

CADRO BRANCO 

. Tras as presións populares, 
semella que van ser retirados os 
depósitos que «Campsa» tiña 
situados en plena cidade da Co
ru·ña e que constitufan un peli
gro evidente pros veciños. Espe· 
remos que a medida se cumpla 
axiña. 

Edita: 
Promocións Culturáis Galegas, 
s. A. 

Presidente do Consello de 
Adml nistración: 

Xosé Luis Fontenla Rodríguez. 
Comisión de Fundadores: · 

Acosta Belr.as, Xoaquln. 
Fontenla Rodríguez, Xqsé Luis. 
López Gói:nez, Felipe .Senén. 

·Morales Quintana, Xosé Enrique. 
Varela García, César. 

Director: 
Margarita Leda Andión: 

Montes, pode dictaminar a sua 
desafección inmediata. Mentras tanto, 

A publicidade, que · non repara en 
medios, da sociedade promotora Meisa, 

¿saben os compradores a situación real da 
construcción dos apartamentos? 

seguíu edificando e venciendo, 
conseguirido hastra un novo 
préstamo da Caixa de Aforras 
de Ourense por 20 millóns de 
pesetas baixo a hipoteca dun 
edificio-restaurante construido 
sabor dunha parcela do citado 
monte de 3.000 m2

• Os ve
ciños sorprendéronse, dado· 
que os montes comunáis non 
poden ser en ningún caso hi
potecados e a hipoteca sobre 
o restaurante afecta directa
mente ao terreo sobre do que 
está construido. Recurriron 
outra vez ao axuntamento, 

Meisa, S. A. 

Cartos e terras 
do pobo pra 
beneficio privado 

cuio alcalde é tamén .vicepre
sidente da Diputación de Ou

. rense, sin que nada consegui
ran. · 

O Axuntamento .da Póboa 
de Trives amosóuse pouco 
presto a defender os intereses 

das parroquias propietarias do 
monte, por canto os seus 
acordos sempre se inclinaron 
a que se mantivese a califica
ción como monte de «utilidade 
pública» e que se mantivese a 
concesión feíta por leona a 

A ESPLOT ACION DUN TERREO COMUNAL SIN CONTAR COS PROPIETARIOS 
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«Meisa». E pesie a ter pasado 
máis dun ano, af nda non tra
mitóu o correspondente espe
diente dirixido a escluir o mon
te do catálogo de «utilidade 
pública», anque a declaración 
de propiedade a favor dos ve
ci ños é firme. Mentras tanto, 
consinte que «Meisa, S. A.» si
ga dlspoñendo do monte co
mo si fara seu, constru indo 
edificios e apartamentos que 
negocid en vendas e arrenda
mentos contra toda razón e 
dereito, sin que os pobos tlve
ran participación algunha nos 
beneficios do monte, sobre o 
que se actúa como si se trata
se dunha propiedade particu
lar e dun negocio privativo de 
«Meisa, S. A.» 

Os veciños saben ben que 
esto é causa do caciquismo. 

(Pasa ó póxina seguinte) 

CADRO NEGRO 

En «IBERIA» non entenden o 
galego. En «A NOSA TERRA» 
non falamos outra cousa e por 
iso, e pesie ós catro intentonas, 
ises señores «que voan tan al
to» non nos quixeron comunicar 
a hora de chegada dun avión. 
Pra voar con «Iberia» non se po
den ter os pés na T erra. 
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«TEMOS DEREITO A ESPLOT AR O QUE E NOSO» 

VENDA FRAUDULENTA ofrecer aos adquirintes de ta
les apartamentos, construidos 
«palas boas» sobre terreos 
que nin son de «Meisa», nin de 
leona, nin dos organismos de 
financiación». 

O abogado que leva a de
fensa dos veciños, don Manuel 
Gallego Alvarez, informóunos 
con todo detalle sobre do pro
blema plantexado por un 
axuntamento que inconcebi
blemente defende a unha so
ciedade anónima, tras da que 
se agachan nomes moi «rele
vantes», contra os intereses 
dos pobos do municipio. Por 
outra banda, insistíunos nas 
prisas de «Meisa» «que está fo
mentando actua lmente unha 
int nsa campaña de publicida-
1 prá venda de bungalow s e 

O caso é que con cartas do 
pobo, facili t ados palas Caixas 
de Aforro, e sobre terreas do 
pobo, uns cantos señores ven
se forrar sin arriscar nada e 
contando co apoio incondicio
nal dunhas institucións que 
non cumpren os fins que de
berían cumplir. 

Algo cheira mal en Manza
neda. Primeiro, os veciños 
acudiron a un abogado da 
Rúa, don José García, que os 
mandóu daquí pra acolá sin 
solucionar nada e cobrándo
lles 60 mil pesetas. Recomen
dára llelo o senador de UCD, 
don José Quiroga, e un dos 
afectados polas propiedades. 
que ten en Sobrado. Os dous 
son amigos do alca lde de Tri
ves, tamén de UCD. 

partamentos, construidos so
bor de terreas comunáis que 
non autorizaron ta les cons
truccións». Asimesmo, adver
tfunos sobor da inxenuidade e 

·Información dos posibles 
e m r dores: «Non creemos 
qu , 1 oi 1 n r mol s guros no 

to xuri leo as garantías 
¡u «M isa, S. A.», e os orga

ni ·mos de financiación, poden 

MEISA1 NOMES PRA UNHA INVERSION DIFICIL DE XUSTIFICAR 

DATOS EMPRESARIALES 
CABEZA DE MANZANEOA 

ESTACION INVERNAL DE GALICIA 

1 
INVERSION REALIZADA. 

Privada 
Cons1r11cc1ón dé 111111uables 
nemontc5 y pistas de esqui . . . . . . . . . . . ... 
lnstulaclonu!;, dcpo111vi1s. . . • . . . . ... 

Qulpam1 nto . .. . . . . .. . • .. . .. 
lnfrl1 ~tluttura lntema \ 1err •nos. . . .. . . , • . . . . 

Pública 

130 000 000 Ptas 
33 000 000 Ptas 
t5.000 000 Pta. 
12.000.000 Ptas. 
50 000 000 Ptas. 

. no 000 000 Ptas 

Accesos e inlraestructura externa. . . . . . . . . . • • . . . . . 45 000 000 Ptas 

46.000.000 Pta • . 

TOTA L .... 285.000.000 Ptas 

INVERSION FUTURA: 
Privada 
Construcción de inmuebles para venta.. . . . . . • . . . 
Construcción de inmuebles de explotación . . •.•... 
Remontes y pistas de esqui . ..... .. . ... . 
Instalaciones deportivas ................ . 
Equipamiento . . . 
lnlraestructura interna ................••...•.. • ... 

400.000.000 Ptas. 
50.000.000 Ptas. 
22.000 000 Ptas. 
15.000.000 Ptas. 
18 000 000 Ptas 
15.000.000 Ptas. 

TOTAL ................ .. . . 520.000.000 Ptes 

Publ ica 
A cu~o~ ' \. 1Jlt !. 
lnfrm'Slfuttwtt11 t••flll1 • 

TOTAL ....... 

50 000 000 Pras 
15..000.000 P1as 

65 OOo,oOOp;;;; 
... 586.000.000 Pta•. 

INVERSION TOTAL 870.000.000 ptas. 
lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll/lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllHllllll!llllllllllllllllllllllllllillllllll 

Promuev e on~truye y rnah.z '"l - - -
fb íA(;IQN DE li VIERNO MANZANEOA S A ME15A Ca ll ll •oc1al 150 
Fh.\lttlfO Meh. n11I t!Orun~ ton 3.2 loho 110 ho, ... 1 ! b•vh Ct 1.NOr11ni7'" · 

CONSEJO DE AOMINISTRACION. 

Presidente. 

O Jo Lt11 Q,111•111ñ A "·u z 
Vicepresidente 
o JOM' MdllUOI remMrJN An uiano 
Secretarlo · 
O Amando Prttt.lu C >1111!0 
Vocales· 
O A\'.)u.stin J\rtt.Hl1 Cdnale!. r-11 represcntacn)n d\} IJ Ci.IJJ do Ahoiros ri. u,,. ·1p,11 

tit•V1go 
D Ama10 Lópe• :>01 ,, .. un '<'Pll'sen1<1c1ón d la Cajn de Al111n.ls d• Santwuo 

d1• Compostt•la • 
o Jo~c Luis Amo1 Foinémfc1. fin rcprcscnt..ic16n cJ 1 la C~Jü de Ahorr os de 

l ¡¡ Coruiia y Lu\.IO 
O A1t101110 Pu1,1ltt M'-uttnez en rt-n1cs"ntac1611 de tu CaJd d Ahmro~ \ :)fl1C 

ct1• P1ed,1cf <h' 11 1101 

P C~n11lu 0u<'I! • C1ú, un 1t •ewn tJtión d • IJ C lo di: A horros Pro\lnCoJI 
Jt OrPll~c 

( ..irn61: M a11u·tY St>o,1r1t, t·n u· res nta1,;1ón u SOOIGA 
ll At,·1 ndm Ot.1 ir i 1 A~ driuwu 
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l lt11~ LOJJt I s.11,,.,{fo 
D l.Jdl.J11 o (i,Jt i...1 fem.i11Ue1 
l l 1 'll ,_\ t . 1•(:. :\.k·1 t.h / 
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FA~AN OS VECIÑOS 

As xentes de Sobrado, En
comenda, Menqoia e Somoza, 
o asunto de «Cauto de Sobra
do» estálles a facer cavilar sa
bor de moitas causas: «Dígolle 
que esto trai tela, detrás do 
presidente de «Meisa», don 
José Luis Outeiriño, está Pío 
Cabanillas, e hai un crédito 
persoal de 9 millóns por parte 
das Caixas de Aforras». 

«UCD está detrás, somente. 
así se comprende a actitude 
do alcalde, do abogado que 
nos vendéu a nós, do senador 
José Quiroga, natural de eiquí, 
e que Pío Cabanillas din que o 
veu buscar pra senador». 

Asf falan os da comisión de 
veciños cos .que estivemos: 
Xosé M . Rodríguez, presiden
te; Manuel Ramos, tesoureiro; 
Masimino Fernández, Antonio 
Pérez, como representantes 
dos vec iños afectados: 

«Non se contentan con edi
fi car nas nasas terras, senón 
que nos rouban as augas de 
todas as fontes e quedamos 
sin regadío». «Ternos unh¡;i fo
tocopia que lle mandóu «Mei
sa» ao axuntamento, pala que 
sabemos qüe tén que abonar
nos en 90 anos 253 millóns 
de peset as, no caso de que 
nós permitísemo.~ a esplota
ción, e que terían que ser en
tregados nun soio plazo». 

A alternativa dos veciños 
consist irfa en aproveitar os in
mensos recursos do monte 
cunha esplotación gandeira 
capaz pra 5.000 ovellas, e 
5.000 cabras que- darían unha 
inmensa riqueza á zona , pode
ría n acollarse aos préstamos 
do . Estado e crearían un ha in
dustria de productos lácteos, 
que daría t raballo a todo o 
contorno. 

«leona non deixa pacer ao 
gando pra protexer os 'pinos, 
pero permite que «Meisa» tale 
máis de 3.000 pinos prás pistas 
de esquí. Inda por riba, non vi- . 
mos nada do 50% do benefi
cio d.a made ira». 

«A culpa de todo ísto é toda 
nosa, por votar polos caci-

ques; .son os mesmos cans · 
co~ distintos colares». 

«Aquí que veñan os que nori 
están no Poder, que os que es
tán, igual xa teñen intereses 
ahí arriba». 

«0 noso problema é un pro-: 
blema caciquil de enfrenta- . 
mento cun capitalismo salvaxe 
que non respeta as suas pro
pias leises». 

TURISMO 
EN MANZANEDA 

Aló arriba, a 1 .800 metros 
de altura, e con máis chuvia 
que neve, está a serra. Auto
buses cargado~ de colexiales, 
e grandes cantidades de co
ches na sua maioría proceden
tes de Vigo e Ourense, chegan 

4 / ANOSADllllA 

cada semana á percura da ne
ve, un deporte novo en Galicia 
e pra determinada·s clases sa
ciáis que poidan permitirse o 
luxo de dispoñer dun aparta
mento na montaña, ou pagar 
os e·levados costes da estancia 
nun hotel de luxo. A ordena
ción das pistas, . os restauran
tes, os cabaliños de a~quiler, 

os platos combinados, crean o 
ambiente propicio que sirve de 
complemento a unhas instala
cións pra o esquí que, pola fa
lla de neve, poucas veces se 
poden utilizar. Cántos pensa
rán que Manzaneda é como un 
peque.no paraíso. ¿ Cánto$ sa
berán que a Estadón Invernal 
de Manzaneda é un roubo? 
¿Cómo quedar calados ante 
unha das últimas faenas do 
caciquismo en Galicia? 



NACIONAL 
Pontevedra 

O metal ·de menos de 
dispc>sto a ir 6 · folg(:I 

cen 

As empresas .do ramo ·do metal con m~nos de cen 
trab_afladores constitúen na provincia de Pontevedra 
un S?Ctor de- grande importancia pola man 
de obra que acolle, que- está nestes intres a negociar 
·o conve.ni,o cunba serie de diverxencias 
qu~ potj_en levar 9 pr_ó?imo martes aos . • 
trabal'ladores ao paro:. No sector intégranse boa parte 
da pequena empresa ausiliar do_ automóvil, . . 
talleres_ de 11}0ntax~ e ref)aración, fabricado e 
revestimef!tO de peza&,· etc., cun censo de máis 
de duas mil empresas qüe ocupan a bastante . 
mais de .dez mil home·s~ ~ Datos que dan 
idea. dun ~ect~r ~oi -~sp~llado x~ográfica.rr:iente . 
e de moi . baixa .concen.tr·ación obréira 
- menos ·de ·-sete hemes por empresa . en val.or 
medio~ . rsta situación esplica en boa medidá 
o atras9. reivÍndicatfvo e-sindical que . 
padecéu o sector, que hoxe tén un~ salarios de 
fame, sabor de todo nas categorías máis baixas. 

OS PRIMEIROS PASOS 
A fins, do mes de maio.- - O: 

~.O. G . - .1.N.G. elaboróu un ante-: 
proiocto .de convenio pra o se.ctor,. 
iniciativa secundada posterior-. 
~ nte po_las restantes cenfrale$ 
sindica les, e que recollía, xunt_o 
con varias mi lloras saciáis. un au
rn nto lineal ao redor das 6.000 
posetéls libres de deduccións. lslJl 
táboél reivindicativa situaría ao 
p ón cun sal ario mínimo de 
22 .000 pesetas, xu nto con plu_s 
de transporte. dietas, vacación?, 
cte . 

Nunha das primeiras asam
ül .as convocada en Vigo poJ 
CC.00 ., mer:n.bros do SOG propµ
xoron a fusión dé todos os ante
proioctos elaborados pra presen-:
.tílr unha táboa unificada prá dis:.,. 
cusión nos centros de traballo. A. 
r'1sposta da mesa sería que · alf 
C1nicemente se discutiría o ante:
proiec to de CC.00 .. o que . rnciti -:
vóu o _abanqono dos afili ados ao 
SOG da as13 rr:iblea. · 

Días despóis, e dianto da pro
posta de alg~n)1as centrales sindi~ 

oa les encol 9a p9s_ibilidade de re -: 
f undir os diferentes anteproiec_tos, 
Comisións oegouse á elaboración 
dn tábü'a \.mitaria. décidindo dian
te desta postura as máfs centra
les encetar o ·proceso preparando 
unha táboa refVindicativa que re
coll r'a as· milloras apuntadas nun 
¡x incipio polo S8G: acordando 
clexir un delegado por cada 25 
traba llaclores pra, posteriormente, 
sacfü de entre os elexidos a Comi
sión Deliberadora do convenio. 

A mediados do mes de Santos 
o_s delegados -..,.. m.áis ,. d~ cen -
elixen nunha asamblea celebrada 
en Vigo. a Comisión .Deliberadora, 
refrendada posteriormérite en 
sendas asambleas celebradas eñ 
P'ant.evedra e en Vfgo-, ~-- in-tég rada 
maiori tariamente por m~ITT IJros do 
SOG. 

«DUAS» COMISIÓNS, 
DELIBERAOORÁS _ -

Cando a·comisiE'.m unitaria t:on
vocóu aos empresarios co fin de 
encetar as· negocia-éións, istes · 
a'duciron que tiñan conocemento 
-da esistencia do~ tra ~omisión oe·-
1iberadora - iQtegrada· !i)aiorita
·ri amerú:e por rnembrÓs d~ Cpmi: 

· s i Ó ~s - ~ e qué soio ·n~gociarían 
~u ~ h a .·ún(ca re pr~sénta~i.ó.n c:ibrei..! 
ra. 

Nesta situación: ·9s dóas -comi::
sións convocan conxontamente 
unfia asamblea de -trabal ladores 
r:ia. E¡ue se chega á eleQcion . dos 
representantes. de- Pon~evedra e 
Vil ag~r~ía e ,posteriqrment e Vigo. 

' • -
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q~_eM'.P~ES~RIPS-co~ PA€TO 
. : Encétanse as· negopi.aéióris' e. a 
patronal. citenta · aci . dificultoso 
proceso da ·re19resentación ·obrei
ra. escomenza a ofrecer. como 
nunha_pinguei ra . mi lloras. s~lari á is :. 
1 O. J 5 e logo o 20 por cen diante 
da ameaza cl o paro e con aires de 
ultimátu m. 

Diante cla postura da parte em
presadal. a asambl.ea de traballa
dores de Vigo acorda n:iantE? rse na 
peti ción das 600 pesetas de au
mento linea i sin deducións e a to -

A COMISION DELIBERADORA DO CONVENIO 

ma d1,mha postura de forza que 
· CC.00. rexei tarla: senda acusacla 
• de «reventadores» e de tratar de· 

retrasar a toma de decisión de fo¡
ga, .ao propofíer voltar ás . ásam
bleas de fá br~ca. 

lsta postura impli ~a ~a qup. 
:. moita.s . fábricas non p.arti ciparían 
-polo .ptopjo carácter do sec!_OJ, 
'¿on QlOitas empresas de 4 ou 5 
traballadores, que impido a rea li
ú :ición- de asambleas. 

As restantes centrales apoia
. ron a posturn>tomada poi a ·asam
:.blea ·· ae parar:·os días -2-1 e-22 pr:a 
·presienar -á·patrErnal que se rell'nt
. Fía CGa. comisión deliberi;idora o 
·24 . .. :.. 
:::- - N.a· - de f.ráde f~a asamblea cele
·8rada "· e·n -:-A1ss 'de. Vigo _:_ º día 
,20- -. aenÚnciase aos membros 
·ae CCOG.' que; non facendo-cas.o 
·do -acorcfü "tomado· pofos traballcl
·ctfües; desconvocaban o paro na-
·q1:1eles ·centros onde tiñan- inci
dencia; aducindo «Unha mala or
·ganizaciéÍn da folga», pedlndose 
ao:tempo por parte daigúns traba
lládores ·á espulsión dos mernbros 
·de CC.00. ña comisión deiibera
dorá por ñón aca tar o ác.orao da 
·asarnbléa e non -firmar a solicit ude 
·de· torga. D-e novo · o Pacto dá 
·Mo ncloa é·- punto p0lémico abri
gado. O portavoz da Comisión 
seiiala que éste afonda a división 
en canto que ªº palicar o porcenta
xe aumentan as diferencias entre 
85 empresas con masa salarial al
ta salarios elevados - respecto 
das empresas que pagan salarios 
máis br 5xos. 

A FOLGA 
VAi EN SERIO 

·Analizada a situación e a impo
·Sib ifidade de preparar o paro pra o 
día ·seguinte, proponse como ina
plazable a data do prósimo mar-: 
tes p_rá folga de non haber varia
·ción na postura da patronal. apun
tando á celebración duñha asam
blea o luns pra matinar sobor da 
'duración do paro. A proposta se
ría ·aprobada por t.inanimidade. 

Me.ntras. o conflicto no.n· amo
sa un ha saída clara,· sobre todo, 
po la baza que pra os empresarios 
representa a postu ra de Com_i
siór:s Obre iras ao rachar a u_nida
de dos traballadores e apoiar o 
Pacto da Moncloa. Contando con 
isto, vese moi difícil que a patro
nal acce~a ás peticións dos traba
lladores nas negociacións do pró
simo vernes, sendo moi probable 
a folga en toda a provincia pra o 
28. 

A NOSA TERRA / 5 

.crónica política 
Quizaves por primeira vez., se traduza en conflicto de 

maneira aberta o enfrentamento dun sector de empre
sartos autónomos dos servicios coas centráis leiteiras que 
integran os monopolios da comercialización dun producto 
no noso pals, ao considerórense aquele1, esplotados por 
éstas. A folgo actual da UTLG 01( o evidencia. Os trans-

- portistas do l~ite reivindican un precio axustado por kiló
metro, xa que .o actual nin siquera resposta, asegún as 
suas declaracións, ao fixado polo Ministerio español do 
Transporte, asl como que lle1 seña pagado o traballo de 
carga e descarga do leite, amáis de que se efectúe a me
dición do producto na recollida e que se estableia un con
trato escrito que lles garantice o posto de traballo. Este 
punto do contrato escrito tén especial significación por 

. canto coincide coa 'reivindicación que tamén lle fon ás 
Centróís Leiteiras os labregos galegos, de cara a asegurar 

- que a producci6n seña recollida e que o mercado non 
- ~ fluctúe dacordo cos intereses esdusivos dos que comercia-
: , fizan o leite. As reivindicación• dos labregos diante dos 

- monopolios esténdense tamlln ao precio e control de cali
dades . 

Uns e outros coinciden na esplotación que do seu tra
ballo f.an as Centróis, asi como en apandar cunha restra 
de irregularidades que os situa moi en precario respecto 
a manter o trabaUo no caso dos transportistas, e referen
te a poder vender o producto con garantlas no caso dos 
labregos. ' 

NOVOS U.C.D.'s 
A nottc ia de que varios cx -membros do Partido Galego 

Social- Demócrata acaban d ingresar no partido gub rna 
mental UCD vén confirmar a com nencia que ve Suárez en 
ga leguizar forma lmente a sua formación polft lc 

Os novos ucedistas, antigos militan tes da F ti ración 
Social Demócrata española ou independen tes, dec larnr!an 
que anque frente ás eleccións do 1 5 de xunio s integrar n 
nunha coalición ·galega porque indél non sabí n o qu iba .r 
a UCD, hoxe ontenden que tón máis viabilidad particip r no 
seo das grand s corr ntes que e clan no Estado e non no g 
leguismo autonom ista. Entemf n, sim smo. qu d máis do 
interesarlles por razóns fi nancioira . é posible trnba ll ar dentro 
cia UCD pra ga legulz la. Por outr band . q po to que 
Con titución española en polabras do que fol ecr tarío 1 

Relacións Polí ticas do PGSD h stra a noite cio 20 d f br lro 
P '1rez Barxa - «contempl~ ríl unh rnplia au onomla, pocl . 
rose ter unha vida políticél pe. r lela dend Gallcia» o, 
mo tempo, dentro dunha das rlenominadas «gr nde 
tos no Estada>>. 

Referíndose a este feí to, un portavoz do PGSD d clarar!a 
que o seu parti do viña tenclo ofrecementos pra incorporarse á 
UCD pero que, por consid ra la un ha formación el p . o mor 
to. dirección non ga lega, e política non n cion lista. non 
aceptóu a tal proposta. Asegura acl máis o PGSD qu 8SW 

en trada nos mecanismos do partido do poder nvolv rá ás 
persoas na sua maquinaria e deixará na utopía a posilJiliclade 
de trabal lar ou tentar transformar algo dende dentro e que. 
po lo tanto. o único beneficio será o de acced r ó finencia 
ción. 

· VIOlAR O·DEREITO 
DE ASOCIACION 

Nun comunicado conxun o. 8S organizacións Unión do 
Pobo Galego. Asamblea Nacional-Popular Galega e Pu blo 
Canario Unido acusan ao Goberno español de violar o d reito 
democrático de asociación e máis a !ibertacle de pensamento 
ao non permitir que ·as devanditas forzas anticolonialistas. 
patrióticas e revolucionarias señan legalizadas. Neste senso, 
hai algCt ns meses que a UPG entregóu na Asamblea de Parla 
mentarios unha carta avalada por máis de 40.000 firmas e 
na que se solicitaba o seu pronunciamento a favor da legali 
zación, sin que se producira resposta algunha. Nembargan
tes, partidos políticos. Asociacións de Vecinos e culturáis. di-
versos Axuntamentos. a Diputación ele Lugo, o Colexio de Ar
quitectos de Galicia, parlamentarios a título personal e diri
xentes políticos españoles así como a C<Asociación da Prensa 
de Vigo». manifestaron públicamente o s.eu apoio a que estas 
organizacións nacionalistas fosen ,reconocidas de dereito. 

«A NOSA TERRA» vén de p rticipar, a convide dos orga
nizadores. no 1 Congreso de Periodistas Cataláns que tivc>lu
gar en Barcelona. Margarita Ledo, directora do periódico. 
analizóu, nunha das sesións do Congreso. as características 
principáis que tén a información en prensa. radio e TV na na
sa nación, a necesidade de que siga adiante a prensa nacio
nalista e o dereito do noso país a espresarse en medios de 
comunicación propios. Puntualizóuse, asemesmo. a inesis
tencia de Escalas de formación periodísticas en Galicia. única 
nación do Estado que non conta con ningún destes centros, e 
a importancia social que tén o facer unha información, tanto 
nacional galega como do Estado. _critica, contrastada, fora do 
paternalismo ou da simple anécdota . non sectaria . 
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Prohibido falar 
cos presos 

FERNANDO ROMA Y 

¿Qué sabedes vós?, que criti 
cadas dende tora as peticións oo 
Amnistía, ¿qué sabedes vós cando 
falades de réxime penitenciario?, 
¿qué saben os maxistrados ou xue
ces da cadea e cada ún de nós dos 
que morreron nela. 

¿Qué sabemos todos de seres 
defJnidos como «Afectivamente 
muerto», «Loco lúcido», «resisten
te pasivo», <drrecuperable so
cial. .. »? ¿qué se sabe de frases co
ma «su petición es justa y lógica 
pero las normas pmcesales no lo 
permiten»?. O único que realmen
te sabemos é DURA LEX MAGNA 
LEX, e na porta da cadea está es
crito con carbón que o que entra 
bon sae malo e o que entra malo 
sairá peor. 

r~unión habida no colexio de abo
gados pra tratar da situación que 
os afectaba. ¿Qué é o que se ocul
ta na cadea de Pontevedra? To
dos nós sabemos que moitos pre
sos teñen a familia lonxe e ao pa
recer a axuda, según entende este 
Director, é patrimonio familiar, e 
por ~so queremos decir por eles, 
aos que a sociedade si chegare o 
caso negará tamén traballo e dor
mida. que naide sabe das risas ao 
ouvir «misterio número cinco, coa 
amnistía saíron catro ou cinco» ou 
cando se lén as declaracións de 
Francisco Asís Pastor, xefe da Po
licía de Madrid, «ahora ya no se pe
ga, vamos, y no sé si algún funcio
nario, bajo su responsabilidad, le 
dá una torta a alguien ... ». 

As leis penáis fascistas, os pre
sos dunha xusticia fascista desf a
sada pra un tempo que se queira 
democrático, non ven negar se
mente unha segunda oportunida
de, senón a mesma posibilidade 
de poderse relacionar, ao través 
dunha rexa, con xente disposta a 
axudalos. 

Hai pouco, no televexo decfan: 
dez mil quinientos millóns pra o 
amaño das prisións ... teremos pri
sións máis novas e deshumaniza
das como as que provocaron os 
¿suicidios? de Baader Meinhorf, 
teremos prisións novas ... pero nai
de fala de que se f agan centros de 
reeducación en lugar de cadeas, 
naide f ala da esperanza de homes 
pechados por reintegrarse á so
ciedade, porque é máis fácil com
padecer que comprender. 

,. • ..... ),,. • ~·. ·~. • • . .. • . ..... ... , . . ~ . . - -· ,,_ . : - .. . ,. ... - - . . . ~ . ; ~ .=· .. 

Os dereitos da mocedade traballadora 
A convocatoria feíta pola central nacionalista ING e apoiada 

pola organizaci6n xunveil UMG {Uni6n da Mocedade Galeta), de 
asambleas informativas en diferentes vlla1 e cidade1 de Galicia de 
cara a que a mocedade obreira se organice ao redor dunt1a1 relvin
dicaci6ns laboróis que rematen coa arbitrariedade dos patr6n1 res
pecto dos «aprendices» e «pinches», a1f como a unificaci6n, a me
diados de febreiro, das organizaci6n1 C.G.X.R. e L.X.C., hoxe Moce
dades Comunistas Revoluclonaria1, son feito1, que remarcan a acti
vidade das organizaci6n1 xuven(1 no noso paf1. 

«.CONTRA TO esplícitamente no contrato da ra-
DE APRENDIZAXE» ma productiva conseguinte, como 

A táboa reivindicativa proposta !impar ou facer recados persoéis 
pola ING-UMG de cara a que a aos superiores que hoxe, de ne
mocedade traballadora a asuma e garse, constitúén habitual causa 
loite por ela, parte de considerar de despido. 

que o mozo traballador teña un- fQRMACION PROFESIONAL. 
«contrato de aprendizáxe», equi-
valente ás demáis categorias e en 
razón ao traballo que realice, con
templando, adem~is, ó dereito a 
formación profesional a cargo da 
.empresa. O perfodo do «contrato 
de aprendiz» será de dous anÓs, 
podendo ser de cati-o nos casos 
de especialidade. 

Ademáis da prohibición de 
efectuar traballos .os menores de 16 
anos. a táboa r~ivindicativa pro
posta pola ING-UMG estabtece.-o 
70 por cento do salarlo, durant~ o 
primeiro ano· de aprel'.ldiz_a~e , en 

' relación á ca~egoria do traballo 
realizado e o 80 .por cento o 96-

gundo ano; pluses- de productivi
dad~; xomada laboral de 24 horas 
semanáis; vacacións mfnimas de 
30 df as e prohibición espresa de 
que os aprendic.es realicen traba
llos nocturnos, tósicos, penosos 
ou peligrosos, horas estras e tra
ballos que non estañan recollidos 

Vigo 

A repr:esent¡:¡ción legal da mo
cedade trabaUadora ~nos. CC?f!lité_s ... , 
de 'empresa e secoións . sindicéi~, 
-comités" de· v~xiancia -p,ropios, a~f , 

- comé a ·a.boHción das. leis-dif?Cri- · · 
. minato~as da .muller no traballo e · 
a pos.ibi1idade de demandará em
presa sin. representación paterna, 
son ~ereitos reivindicados na pro
posta da· ING-:-UMG, xunto co de 

. ter .tempo lib're dirixido á forma
ción cultural e profesional e. acce

·-so á devand~ta formación. A én:i
presa estará obligada a facifüar as 
xestións pra tal fin, asl como a im
partir clases de formación profe- · 
si<;mal ·en aulas acondiclon~das . 
dentro da mesma, no caso de 
c.ontar con boas instalacións. 
Cando se trate de pequenas em
presa$ que non dispoñan de to
cáis, éstas correrán coas xestións 
pra buscar plazas aos mozos tra
balladores e en Cé!lquer caso, os 

Xuicios con . medios indebidos 
FERNANDO FRANCO 

Hal xuicios de menor cuantJa que esperan durante un ano o ve
redicto; xuicios executivos, que d&ber(an ser de rópida t.ramitacl6n, 
prolónganse meses e meses, anos ós veces ... Maxine que vostede 
pón unha denuncia contra .un constructor por fraude: Pode esperar 
un ano ou móis deica o xulcio, o .cal non quere decir que vaia ga.nar 
-afnda que pague por adiantado 01 9a1to1 de 'tramitacl6n-, e si 
lle compensan económicamente, a indemnizaci6n seró moi deva
luada polo paso do tempo. A mesma espera. pode chegar a ser de
sacougante nun proceso de separaci6n en. calquer outra circunstan
cia. Nestas ~ondicións, hai xente,preclsamente a que tén que mirar 
móis polo seu diíleiro, que se pregunta si lle merece. a pena pofter 
unha denuncia. 

O feíto é que a lentitude da aos que non houbo tempo de dar 
xusticia beneficia sempre ao in
fractor, o que propicia a teorfa qos 
feítos consumados.: os aproveita
dos de sempre cometen infrac
cións porque saben que af nda que 
señan denunciados, .cando ,che
guen as conclusións do proceso 
legal, o seu fraude estará amorti
zado dabondo. De entre os culpa
bles f ala remos da falla de medios 
humanos e materiáis. 

MEDIOS HUMANOS 

En Vigo, pra unha poboación 
con máis de douscentos cincoenta 
mil habitantes, hai sementes tres 
xuzgados de primeira instancia e 
Instrucción, e catro de distrito. 
Destes, todos, menos dous de 
distrito, están nun edificio da cén
trica rúa do Prlncipe, recordo 
histórico do ano 1 889. No núme
ro 2 de primeira Instancia somen
te un oficial tén que responsabili
zarse, xunto co Secretario, de facer 
frnnte a unha chea de asuntos 
diarios. Cousas parecidas pasan 
no tres. No de Lavadores, a pri
meiros de ano alnda esperaban 
tramitaGión máis de douscentos 
xuicios de faltas do ano que acaba 

curso. 
Os sete xueces de Vigo ató

pa nse cunha ateigante cantidade 
de traba!lo, e eso non pode ir en 
beneficio da impartición de xusti
cia. Hai quen víu ao Xuez Munid
pal número tres facendo il mesmo 
os esortos a máquina, tarefa que 
corresponde aos cargos subalter
nos. Q, Xuzgado de Cangas está 
ou estivo sen Xuez titular, e a súa 
desorganización notábase en cou
sas como a convocatoria de xui
cios diversos á mesma hora. O de 
Porriño non tén nin Secretario nin 
Xuez, e tamén teñen que faceto 
interinos ... 

As deficiencias non se refiren 
somente á insuficiencia de me
dios humanos. No aspecto mate
rial, as cousas tampouco marchan 
ben. Moitas das instalacións que 
acollen aos Xuzgados son defi
cientes, vellas ou fallas de espa
cio, como se a xusticia fora o pa
rente probe da administración. 

OS EDIFICIOS 

O Xuzgado de Porriño está de 
prestado no mesmo edificio do 
Axuntamento. O de Redonc;lela 

gastos. serán sempre por conta da 
empresa, inclusive cando sé trate 
dun aprendiz maior de 18 anos 
que tivera que continuar a sua for
maeión -profesional. 

non anda lonxe dQ deshaucio, e 
non serla estraño que o Ministerio 
aproveitara eso pra eliminalo,. se
duindo a sua política de. restric
cións. Unha política ao parecer 
tendente ao centralismo xudicial e . 
que precisamente perxudica aos 
que non viven nas grandes urbes. 
O Xuzgado de Tui é un caseirón 
con. máis anos que a historia, cun
.ha sala de xusticia que parece que 
vaia cafr ... 

Haberfa que preguntarse cal é 
a misión dos inspectores de Tribu
n~i$ cando chegan da capital do 
Estado, ademáis de comer maris
co. Cómo é posible que non sexan 
conscentes da situación dos orga
nismos de xusticia de Vigo e a súa 
bisbarra, hastra o punto de·outor
garlle un premio ao-Xuzgado n. 0 3 
de Vigo, que parece ser precisa
mente o de máis lentitude na tra-· 
mitación. 

UNIFICACION 
DA MOCEDADE 
TROSKISTA 

As · organizacións da mocedad e 
troskista ·en G~licia, CGXR e LXC, 
acordaron fusionarse e traballar 
cara. un. Congreso que, tanto a ni
vel n.acional como estatal, sancio
ne- a unificación e !les proporcione 
unha ·poiftica elaborada democrá
ticamente; fÍolto das esperiencias 
das suas organizacións, que nace
rJan a primefra en maiq do .1976 e 
a segunda no. setembro do mes
mo ano. 

A n·ova organizaei6n, qu·e 
adoptóu o nom~ . de Mocedádes 
Comunistas Rev.ofucionarias, 
señalaba o compromiso ~e- corn
batér con~ra .·c~isquer xeit9 de 
opresión, discriminación e esplo
tación da xuventude. 

, A MCR loitará, asimesmo, por
que os Dereitos da Mocedade 
señan ~ecollidos na Constitución 
española en todo o que se retire a 
traballo, ensino, tocáis e maioría 
de edade aos . 16 anos e está dis
posta a· trabaHar no seo do Conse
llo da Mocedade, auspiciado polo 
Ministerio de Cultura como parte 
integrante do Consello Federal, 
inda qÜe-sin enfeudarse -dirían- · 
nos -nos obxetivos que o· Ministe
rio gubernamental señale. Cabe 
-destacar •. por outra banda, a in
tención · .. de levar adiante unha 
campañá de cara a que a moce
dade traballadora se integre como 
tal nas Centrales Sindicéttes. 

Hai un grande .malestar entre 
os profesionáis do mundo do foro 
diante da situación, que aínda 
agardari que se eumpra .a prome
sa de Ministerio de Xusticia fes
pecto da posta en mc,trcha dun 
Xuzgado n. 0 4 en Vigo. Está ben 
claro qu.e unha sociedade demó
crática precisa duns órganos de 
xusticia independentes e eficaces, 
e pra eso necesitan estar econó
micamente dotados. 

O certo é que este estado de 
cousas é lesivo pra os intereses 
do ciudada'no, que vé como esta 
lentitüde na administración de 
xusticia beneficia aos ir:tfractores; 
e cóm·o dela se aproveltan · moitos 
desaprensivos capitostes . . Nen é 
estraño que logo ·se 'propicien as 
posturas de desconfianza diante 
da xusticiá e, nalgúns casos; as 
decisións de faceta valer pola pro
pia , man. 

Distribuidor· 
FERRETERIA· 

SILVA 
PONTEVEDRA 

J 
• 



l 
1 

RACIONAL . A NOSA TE1lllA I 7 

Os transportistas do leite queren. ser reconocidos 
polas Centrales Leiteiras como empresarios e 

tratar cQn elas· «de tf ·a tí». 

coméntanos que eles son enlaces entre o labrega e 
a empresa e como tal, neutráis. Coma homes 
non. Como homes teñen a -sua 

Porque ~on empresarios autónomos e como tal 
se inscribiron nunha asociación sindical · baixo 

opinión e . cavilan en- quén será o oprimido e quén 
será o opresor .. Ao tempo, espoñen os seus 
problemas agora xa todos xuntos -«aínda que ás 
empresas lles pese»- n.unha asociación empresarial. 

o nome de Unión de Transportistas do Lelte de 
Galicia (UTLG). O seu presidente, Félix AJfonsfn Núñez, 

.FELIX ALFONSIN NUÑEZ (UTLG) 
Co leite de eiquf pra acolá 

¿Por qué vos organizóchedes 
nun sindicato? 

Fixemos un sindicato única e 
esclusivamente porque vfamos 
que as empresas nos levaban es
plotando moitos anos e astes «ca
balleros», se nós pedíamos unha 
reivindicación, decfanche: «non, 
non, que fulano cobra menos ca 
tí». Entón a única maneira de 

· vencer isto sería montando unha 
· Asociación Sindical .Empresarial. 
Nós pensa.mos eso e foi o motivo 
polo q1,1e chegamos a ésto. E unha 
asoc1ac1on empresarial porque 
nós non somos asalariados; so
mos empr~sarios, donos dos no
sos medios de producción, que te
rnos o dereito de negociar coas 
empresas de tí a tf porque somos 
duas empresas, unha meirande e . 
outra máis pequena, pro duas erry
presas. Cotizamos como autóno
mos e ternos un papel importante 
no sector, servindo de enlace en
tre o labrego e a empresa leiteira. 

¿Cóles son as vosas relaci6ns 
cos labregos?: 

Nós dependemos do labrego, 
que é o que nos da o porte, e de
pendemos dunha empresa que é 
a que nos paga. Polo tanta, nós 
non ternos que defender nin a ún 
nin a outro, s_omos neutráis com
pletamente. O que pretendemos é 
ser neutráis e non que os labregos 

nos teñan en contra; porque as 
empresas tratan de botar ao la- · 
brego' en contra do. tránsportista~ 
E afnda así, nó~ · defender(amos 
antes aos labregos que á empresa 
porque vemos as suas nec_esida
des. Arique éstó xa non nos com
pete a 11ós, sabemos que o precio 
do leite a 16,25 non é rentable. E 
ademáis de ser transportistas, o 
que mªis e o que menos nacéu no 
campo, onde habfa vacas, e ben. 
sabemos o traballo que da,n as va
cas. Polo tan_t~. parécenos que o 
verdadei.ramente esplotadO é o la
brego. Agora estamos facendo un 
paro que a quen máis peñcudica é 
áo labrego, pro non tive~'os ináis 
remedio que facelo, non tf ñamos 
outra solución. 

¿Cól foi a actitude do tabrego 
diante do voso paro? 

Non nos creían, non pensaban 
que d~ verdade fbamos facer un 
paro, porque nalgunhas empresas 
xa se fixera algún e remataron en 
na~a. en moita promesa por parte 
da empresa pro nada máis. E en 
vista desto non tivemos máis re
medio que chegar á folga, que 
non é unha folga, porque como di
xen, non somos asalariados... E 
non transportamos leite mentras 
as empresas non veñan negociar 
cóa .. Unión de Transportistas do 
Leite de Galicia. 

As empresas non queren nego
ciar convosco ... 

As empresas non reconocen á · 
UTtG. Eles dicen que negocian 
transportista a transportista e nós 
non estamos dacordo. Si ternos 
unha asociación sindical e paga
mos por ela, é lóxico que nos de
fenda. 

Volvendo 6 actitude ·da empre
sa frente ao labrego ... 

Mira, as empresas o que pre
tenden é botar ao labrego . contra 
do 'Transportista. E deste paro que 
estamos facendo bótannos a cul
pa a nós. E a culpa téñena as em
presas dende o momento en que 
nós fornas empresa por empresa 
a tratar de negoci.ar con elas e pe
dir unhas reivindicacións que ere
mos que son xustas. Pero cen
trándome na pregunta, hal casos 
concretos e certos dos que poido 
falar. En moitíslmas empresas, na 
época do vran, cando hal unha 
avería retrásase ·a recepción do 
leite tres ou catro horas ... e non se 
preocupan nin de que coloque
m<;>s os camións á sombra nin que 
se abran os bldóns nin nada e 
cando chegamos á descarga, o 
leite está acedo e vén devolto. Lo
go, o sistema de comprobación 
que se emprega, prá empresa se-

CI) rá mol bon, pro pra o labrego non 

«DECIANCHE, NON, NON, QUE FULANO 
COBRA MENOS CA TI» 

· é tan bon. Eu poido demostrar 
que un bidón de leite acedo de 

· moitfsimas empresas que se lle 
devolve ao productor, ao día se
guinte volve á fábrica e recóllese-

lle. Así que ben vemos como é o 
control. Empregan productos co
mo o alcohol e o allcerol. O leite 
que ás veces chega de vran tivo 

· mol pouco contacto co aire, por
que o productor muxfuno cunha 
muxidora e botóuno decontado 
no bidón (hal que contar que se 
cadra llo recollen ás sete da 
mañá), e ao meterlle o allcerol · · 
córtase e devólveno. Por:que eles 
noh se preocupan de se ten ace
de~ ou non, senón que a0 .cortar-· .. , 
se ... sansa-acabó., Ese leité -vén . 
aos postas, colócase en frfo e ao 
día seguinte vén á fábrica e recf
beno. E as empresas están de
mostrando que fan o que queren -
porque, como nin .o labrego ·nin o 
productor tei'len laboratorios pra 
anallzár, eles fan e desfán. 

Entón quen paga hoxe os· posi
bles desperfectos do transporte 
é o labrego en vez de a empre
sa como marca a lel... 

B·ueno, as empresas traballan 
de dous xeitos. Moltas delas non 
miden o leite no campo, seri6n na 
fábrica e entón, se un bidón cal no 
coche, se o transportista non é un 
pouco consciente, paga o labrego. 
E afnda así, a nós non nos deixan CI) 

pasar, na fábrica, da corredelra ~ 
ntn nos admiten a medición do ~ 
leite. Outras . empr~Sas miden o l.( 

leite no posta. Entón, o ieite ·so- . 
brante dánllo ao transportista. Es-º 
te recolledor tén uns precios por 
kilómetro máis baixos pero bene-. 
ffciase do leite ·que sobra . . Porque 
claro, nun ·camión que leva catro, 
ou cinco mil litros de leite é doado · 
ganar douscer:itos litros. A UTLG 
está contra disto. Nós queremos · 
cobrar o que nos corresponde por · 
kilómetro, medición e máis dife
rencia de medición á conta da 
empresa e máis do labrego. 

E que ésto tamén é enfrentar ao 
recolledor co labrego ... 

Claro, e eso é o que as empre
sas tratan de facer, e nós non es
.tamos en plan de recibir esa boni
ficación que fan á conta do labre
go. E tamén pensamos que os in
termediarios do leite deben desa
parecer. Hai anos, a astes señores 
pagábanlles 50 céntimos por re
coller o leite e entregalo no ca
mión. Hoxe sacáronllela a case to
dos e danlles a prima de calidade, 
que non .lles corresponde a eles 
senón ao labrego. Ao transportis
ta débenlle pagar por recollida .. 
Mesrrío se poden dar datos cla
ros: que un recolledor que leva oi

. tocentos litros de leite, este mes 
concretamente cobróu catro mil 
pesetas e recolle o leite cun ca
mión de mi1 kilos. E eses son os 
únicos beneficios que ten. Solu
ción deste recolledor: roubarlle 
leite ao paisano porque o abrigan 
as empresas, sin lugar a dúbidas. 

A diferencia entre o precio do 

«AS EMPRESAS PRETENDEN BOTAR AO LABREGO CONTRA DO EMPRESARIO» 

leite ao productor e o · preci9 no 
mercado, ¿é un (ndice real do 
que costa comerdalizala? 

Unha das cousas que a min me 
parece normal é que un litro de 
leite non pode- ser máis barato 
que un litro de auga mineral. Sería 
absurdo. Eu non estóu dacordo en 
que o leite se pague a 1 6 pesetas 
e se venda a 28 ou a 32. Eu creo 
que pra que a Administración au
torizara eses precios de venda as 
empresas presentarían un estudo 
económico que, se cadra, non é 
falso. Pero hai despilfarros como 
pode ser ·O dos inspectores. Un 
señor cun salario -que se cadra 
non lle chega pra vLvir, non o 
sei- anda cun coche na carretei
ra de arriba pra abaixo, mentras 
pode andar cos transportistas no 
camión e controlar a ruta. E logo, 
eso de mercar o lelte a 16 Ptas .... 
a 1 6 cando é a 16 pois a 90 por 
cento da.s veces non é a 1 6. E o 
das primas da calidade é un choio 
que as empresas se teñen moi 
ben montado. Efectivamente, 
hastra son legáis. Pro eu o que lle 
poido demostrar a algunha em
presa en concreto é que de dez 
mostras sacadas a un mesmo 
bidón de leite, non hai duas que 
coincidan. Aparece unha de 30 de 
densidade e de 3,4 de grasa, e 
aparece outr;;i de .2 5 de densidade 
de 2,4 de grasa ... 

ci6n de determinados precios 
pra o l~ite. ¿Qué opinas deses 
precios? 

Eu somente conozo eso polo 
que di o paisano e o paisano xa 
nos andaba no mes de xaneiro 
preguntando se habla suba ou 
non. En que hai que subir o le~te, 
estóu completamente dacordo. 
Penso que un precio xusto sería 
entre 21 e media e 23 pesetas, 
que son os precios que se bara
xan. No que xa non estóu dacordo 
é con que se fagan en Galicia es
tudos de esplotacións de 20 va
cas, que non esisten. Debemos 
mirar as vacas que ten o paisano 
normal. A min parecerfame un es
tudo bon, de dez vacas. Pero facer 
un estudo con 20 ou 40 ... 

¿Pero logo algún dos estudos 
feítos é sobre cuarenta vacas? 

Bueno, cuidado, eu non sel se 
algún deses estudos está feito so
bre vinte ou cuarenta vacas ... ago
ra, os informes que se collen~de 
oldas ... cuidado ... «é que tal cen
tral sindical fixo un estudo con 
quince vacas» ... Coño, un estudo 
con quince vacas a min paréceme 
absurdo porque non é moi nor
mal. Home, hainos, pero na zona 
de onde eu són, o normal son 3, 4 
ou dúas vacas... Agora, se tace
mos un estudo sobre duas vacas 
o que teña cuarenta faise millona-

Os sindicatos dos productores río. 
están presentando a reivindica- ANTON L. GALOCHA 
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resumes 
e MANIFEST ACION 
EN MIÑO 
PRA DESVIAR 
A N-VI 

O vincloiro día 26, e tá previsto 
quo na vila coruñesa de Miño se 
levo a cabo unlla m nifestación 
popul, r pra podir a d sviación da 
r:orro tor N VI qu actualm n te 
1 o íl polo contro cJa Vlla . A mani 
I! stílción foi ollcltr eta o día 16 d 
fubrnlro no Sr Gobornaclor Civil 
el, Cruti pulo pr sidon tos da 
«Sociorlncl clo stucilos Miñ nses 
As Mari mas». «Cofra-Ha do Pes
Cílc lor s11, c<Cftrn ra Local Agruria». 
1(Asocioción clo Padr s do Alum
noc;>' o <'S cro tariaclo de Comi 
sións Mariñ ¡,os>>. O u oren facer 
unh<1 chom d d at nción ás au
tonclaclo pra que se cumpr a ro 
solución do Con llo do Ministros 
clo dla 2 3 73, polo qu so el •svia 
iJn o N VI polo p, rt Este cJo Vlla. 
Pro «d sconocicl s int ro esll fan 
qu ;i carmt irn s ancheo polo 
m •smo e ntro cJo pobo. por oncl 
.iyor m smo pasa con todos os 
prol)lemas qu 1 unh, carr toira xe
féll trai canelo pasn polo mesmo 
CPntro clíl Vilo Así 6 s 11or s, qu 
o polJo vnis<' rnnnifol>tar pra que 
r;11 .uinprn unho r soluc ión dacio 
m111 r:o11~;ol lo clt ! Ministros. 

xr us PIÑ IRO 

e LALIN: 
FAI FALLA 
UN HOSPITAL 
COMARCAL 

f11ut11hti11H lo poln sr u.i Ion :w 
11it.itl.i clil 1< 1111 . 110 roclo1 tlu11 lw · 
8 O p r m1 · munlf téron n 
e h11vios.i 111 1),111 do rmst1(iü el 
1 1i11no polo · rt·i.is el Lnlln A bi 
l>.irríl tt'111 • JI nta mil hnblt nt s 
11•,¡i.1 lluclm; nn sois u untnm ntos. 
sonclollc!s prociso. 1 m anúlisis, m 
cllo~¡r dfins P nspocicllisrns, tiosla 
cJ,tr:P i.l Pontt>v '<Ira. 

Por outr.i bt111cln , ' s ' Qllll de 
(..ldr dcions clun do orq.iniwclores. 
.i pouc,1 at 'llC16n sunitaria osis 
ll'lltl' vl's, ulndél mói rninyoélda 
polo el •sin t 1 ós clos rn ~dicos aos 
que, por , mplo. é imposible ata
par forn déls horn d r:on ulta, 
ciPi anclo - s mpr yún el
moito que desexar o trato aos en
f irmos. Cóntonos incluso que 
m iliJ nt' ¡ wfir vio ur h stra 
San lt1~¡0 ' péiym. qu consultarse 
con algún el 1 

E ·ist' un .imbulmorlo qu ín-
da non ' ta n funclon · m nto, 
pro p1 'V 1 so que non vaia a olu
cionar moitti causo, sondo notoria 
a folla clun hospi tal. corn real. Pre
ci ·umt•nte , o. ern o qu pre
tenderon pedir na rúa diversas 
organi acións pollticas que , 
poi du<1 veces vitan n uacln o 
autorirnclon tlt~ s nda • m 111fust 
ci ns. A tercol1a f i íl oncicla e 
tl~J~Htla · que a Aclministr ción 
' -com1 ne , a p n ur que se dra 

s1 fui fallíl un hospital comrncal en 
L1Jrn. 

LIBERTADE 
DE ESPRESION 

A Redacción de A NOSA TE
R AA rnandóu o seguinte telegra
ma á revista SAi DA di ante do en
causarnento xudicial con tra varios 
dos seus membros: 

«Pola libertada de espresión e 
o dereito á información critica so
lidarizárnonos cos cornpañeiros 
de SAi DA represa liados». 

Meir6s devorado polo · lume 
A Coruña ISABEL Al VAREZ · 

O 1 8 de Febreiro de 1978 é xa unha nova data na historia 
claro-escura do Pazo de Meirós, tobre as 11 da nolte dese dla as ai
reas dos coches dos bombeiros escomenzaron azoar dun xeito alar
mante potas rúas da Corufta, 6s que deseguida salt6u a nova: O 
Paz~ de Meirós estaba ardendo. Os primeiros comentarios foron de 
todos as cores, houbo quen non lle daba creto -tan tremenda e 
imposible lle parada a cousa- • pensaba que lle estaban gastan
do unha broma, e houbo quen non tard6u en pofter a andar o ••u 
maxf n na busca duns apocaUptlco1 culpables que a1e9ún eles tlfta 
que haber. Curiosamente, as 101pelta1 dl1te1 lnve1tl9adore1 ca
sefto1 iban por rueiros ben opostot, según a sua propia • instintiva 
coor. 

Nombarga ntes, e xa dende un 
primeiro intre, cando aínda se es
taba a traballar apagando o lume. 
comenzouse a talar dun cortocir
cuito corno causa orixinaria do in
c ndio. A versión oficial. a traver
sa dunha nota do Goberno Civil. 
citélría a opinión do arquitecto 
municipal pra coincidr con aqwela 
v rsión como a méis autorizada, 
xa que non hai dúbida do mal es
tado da instalación eléctrica do 

·pélZo. 

O domingo á noitiña , chegaron 
á Coruña a viuda e os tillos de 
Franco que seica non se amasa
ron moi dacordo coa versión ofi
cia I por canto, asegún certas fon
t s, enca rgaron unha investiga
ción pala sua canta sobar das 

causas do incendio, que arruinóu 
cáseque unha terceira parte da 
que foi residencia de vran en Gali
cia do xenerai Franco durante · 
cuarenta anos, á que, tras da sua 
marte, a familia seguíu voltando e 
onde, inda o vran pasado, se cele
bróu a festa de bodas dunha das 
netas do dictador. 

Nunha primeira valoración glo
bal , e non pericial , as perdas esti
máronse entre 45 e 50 rnlllóns de 
pesetas. O pazo está va.lorado ac
tual mente en 150 millóns de pe
setas. As primeiras novas sabor 
dos daños producidos, e que se 
estaban a producir polo lume, 
chegaron a ser verdadeiramente 
alarmantes; como cando s.e déu 
por perdida a biblioteca da Pardo 
Bazán, que incomprensiblemente 

Os transportistas 
do leite paran 

Os transportistas do leite foron por primeira vez ao paro, res
postando á convocatoria da Unión de Transportistas do Leite de Ga
licia (UTLG), organización sindical empresarial. Os recolledores de 
lelte vlronse obrigados a adoptar tal actltude diante da negativa · 
das centráis leitelras a negociar con todos eles unha tóboa reivindi
cativa elaborada polo UTLG e que recQlle, aparte duns novos pre
cios por kilómetro estipulados polo Ministerio de Transportes, a esi
xencia do pago da carga e descarga, a medición do leite e a forma-
lización dun contrato de empresa a empresa. · 

Denantes de encetarse o paro, 
a UTLG tentóu entrevistarse co 
Gob mador Civil de Pontevedra 
sin conquerilo. Semente o pasado 
rnt rtes, mpezado xa o paro o dfa 
anterior, foron recibidos. Na en
tr vista que o presidente da 
Unión de Transportistas mantivo 
coa másima autoridade provincial , 
o Sr. Gobernador ameéjzóu aos 
parados con decomisarlles os ca 
mións pra circular sin a tarxeta de 
f racc ionamento. Diante disto, 
nunha asamblea celebrada o mér
col s, 22, o sindicato aooróu 

puntar tamén nas suas reivindi 
cacións á Administración a tarxe
ta fraccionada coa que o precio 
oficial do transporte se vé·aumen
tado. 

Ne ta mesma asé;lmblea, acor
d use continuar o pam en non en
e t r as n gociacións namentras 
a rr1pre a Cle a de Cuntis non re
considere a sua postura frente a 
un tran portista «despedido», 
m ntras non se retiren as forlas 
do ord n dalgúns camións nos 
qu acompañaron aos conducto
res. non desrninta Nestlé de Pon-

tecesures unha carta mand~da 

aos transportistas· na que-contaba 
· que o paro era )legal , e mentras as 
empresas non esteñan dispos~éJS 
él negociar todas xuntas coa 
UTLG. ·Apuntáronse tamén novas 
re ivindicacións, coma a : millora 
das carrete~as locáis a Ós do'niin
gos libres - os transpor:t.isfas fra
ba llan os 365 días do ano _:_ . 

A.s Comisió_n_s La.bregas· =-_Sin
dicato Labregq Galega (CCLL) e 
élS Sociedades Agrarias -(SS.AA.) 
apoian aos recolledores do laite , 
cuio paro afecta. á casi totalidade 
das centráis leiteiras da Coruña e 
de Pontevedra e a grande parte 
ci'éls qe Lugo e Ourense. 

A UTLG denuncióu a esistenc~a 
. de piq~e~es que pincha.ron a~ r~
das dos camións dos afiliados. 
Por outla banda, algúns trai::ispor
tistas denunciaron no Xuzgado qe 
Guardia a sustracción de bidóns 
de leite dos seus carnións cando 
os tiñan aparcados na carre~eira. 

Polo momento, o paro continúa 
indefin~damente hastra que as rei 
vindicacións fundamentáis señan 
atendidas. · 

LIBRERIA XA 

Vila de Negreira, 3 
Tlf: 261975 
A CORUÑA 

se garda no pazo. Perto das cinco 
da mañá. desmentf use a noticia, 
pro o susto quedaba no corpo; 
ningunha das tres b ibliotecas 
esistentes no· pazo chegóu a de
saparecer, anque a da Pardo Ba
zán quedóu deteriorada polo fume 
e a calor. A de Franco desaloxáro
na a toda presa, Civfs primeiro e 
lago soldados, e a unha terceira 
non lle pasóu nada. 

Corno anécdota , compre decir 
que cando se tomóu a qecisión de 
que había que sacar fora do pazo 
todo o que se poidera, pra salvalo 
do lume, as duas prirneiras cousas 
que se sacaron, pola Guardia Ci
vil , foi un cuadro ·de Franco e ou
tro da súa dona. Despóis, a planu
ra que queda diante do pazo, foise 
enchendo de obxetos hetereoxé
neos que iban dende trofeos de 
caza hastra o pendón de Franco, 
pasando por un piano de cola va
lorado nun mil lóñ de pesetas. 

Ao Pazo se Meirás carretáron
se durante os derradeiros cuaren
ta anos distintos obxetos perten
centes ao patrimonio artístico ga
lega. Entre outros: Duas ánforas 
éltopadas na bahf a da Coruña, un
ha ·das catre columnas que sos
tiñan o primeiro altar do Apóstol 
Santiago, semellante ás qwe están 
no convento de San Paio, no Mu
seo de New York, e no Museo Ar
qüeolóxico de Madrid, varias es
culturas da escola do Mestre Ma
teo, así como pías bautismáis e 
fontes procedentes de rnoitos 
mosteiros galegas, entre eles o de 
Carboeiro. 

TRISTE HISTORIA 

O incendio do pazo déu lugar a 
que nos periódicos se contase de 
novo a sua historia e de corno 
chegóú ás rnans da familia Fran
co. Como se sabe, o pazo perten
céu á nai. da que ela o herdóu: da 
escritora doña Emilia · Pardo Ba
zán, e foron as su:is herdeira?. un
ha filia e unha cuñada, que o ven
cieron. en 400 mil pesetas. pra ser 
regalado polo pobo da Coruña, 
nunha chamada suscripción públi 
ca, a Franco, un ano denantes de 
rematar a guerra. Como tamén se 
sabe, o cerebro e realizador da 
idea foi Pedro Barrié de la Maza, 
lago andando o tempo Conde de 
Fenosa. Outra nota curiosa, e que 
foi comentada nos medios perio
dísticos coruñeses, é que, de to-

. dos os xornalistas que viñeron á 
Coruña, sementes se lle déu ace
so ao pazo ao cronista dé sucesos 
do ABC, Sernprún. A todos os de
máis mantívoselles a distancia. 

Nos derradeiros tempos. al
gúns grupos políticos escomenza
ron a reclamar o pazo como ben 
público. E non hai rnoito o PSOE 
histórico suxerf uno coma sede da 
hipotética Xunta de Galicia. 

A orixe do pazo data do século 
XVI. Incendiado na Guerra da In
dependencia, puxo a prirneira pe
dra das torres actuáis a condesa 
doña Amalia de Rúa Figueroa y 
Somoza no ano 1893. Conserva a 
valiosísima biblioteca de Doña 
EmiliaJ Pardo Bazán e outros ob-

. xetos de arte ~ antiguedades. 
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NACIONAL A NOSA TERRA I 9 

·OS PACTOS DA ·MONCLOA: 
A sOlidaridade da·-clase . poUtica española 

. Todo proiecto de transformación política e 
económica (xa que logo, social) que pretenda condi
cionar o comportamento global dunha colectividade 
humana nunha determinada etapa da sua histori.a, 
v·ai sempre precedido .da xustificaeión pública e 
axeitadamente razonada por parte do grupo ou gru
pos que, dotados de poder, consideran absoluta
mente necesaria a devandita transformación ao tra
veso dun pacto solidario e minoritario. Neste senso, 
tales pactos constitúen unha proposta unilateral na 
sua orixe e unilateralizada na· sua consumación for
mal, por canto demandan da poboaci.ón, non tanto 
o seu apoio esplicitamente consciente (o que impli
caría por parte do colectivo social un coñecemento 
minucioso do proiecto pactado), canto a sua cola
boración incondicional, inconsciente, continua e ru
tinaria, polo vieiro do absentismo crítico xeralizado 
diante dunha «grande xogada histórica» cuio conti
do, implicacións e consecuencias son prácticamen
te descoñecidas, dado o estado de alienación colec
tiva característico dunha sociedade industrial mo
derna. 

A converxencia daqueles grupos (identificados 
como o poder executivo e os partidos políticos), res
pecto da necesidade do cambeo instrumentalizado 
nun pacto social, hai que buscala rios aspectos fun
damentáis que caracterizan éste cara á construc
ción dun <moyo proiecto pra o futuro» por moito que 
as diverxencias de tipo formal entre as distintas 
opcións políticas, semellen aparentar unha variada 
gama de problemáticas contradiccións (que non 
son tales) e de graves antagonismos (en realidade 
inesistentes). 

Polo que se refire aos Pactos da MonCloa, os 
aspectos fundamentáis están encadrados por unha 
banda nas características do procedemento empre
gado pra confeccionar o contido do proiecto e, por 
outra, na significación do obxetivo-clave indiscutido 
~ indiscutible pra os pactantes. Este obxetivo-clave, 
ao. mesma- tempo que permite comprender aquel 
p·rocedem~nto nas suas nioüvacións ·reáis, tanto 
políticas como económicas -e xustamente por es
te feíto - , constitúe ineqüívocamente a opción fu
tura do poder executivo, asumida sin ningún xénero 
de dúbidas pola oposición parlamentaria pactante, 
por moito que a formalización verbal e literaria das 
suas connotacións secundarias ao marxe da mesa 
dé negociacións poidera prestarse a concluir que 
non hai acordo solidariamente compartido eneal 

~ daquela . opción gubernamental. lndependentemen
te, claro está, da rentabilidade política (cantidade e 

· calidade potencial de poder no marco histprico-so
ciál do pacto) que cada alternativa partidaria (todas 
elas .complementadas nidiamente no pacto e sub
sumidas na opción gubernamental) espere acadar 

· ~t9rias .de esmagados 

.. -, 
l 

XAVIER Al VAREZ OlARIAGA 

A crisis poUtica, definitivament& aberta coa 
desaparici6n ffsica do. Xenera~ Franco, coincldfu 
cunha agudizaci6n non menos crftica dos efectos 
da grave recesi6n capitalista mundial na econo
mfa deste Estado, recesi6n encetada nos derra
deiro1 meses do 1969 e non de 1ópeto a partire1 
da crisis petrolffera .(outono, 1973), como oficial
mente se v'n difundindo. 

Toda crisis gra.ve e profunda no seo polftico
. económico ·dun sistema capltaUsta, enfrenta
. mento1 b61ico1 aparte, segrega 1empre e a todos 

os nivel••, «nacional» e «internacional», o que eu 
chamarr~ un producto etpecfflco da crisis en for
ma de «pacto», «acordo» ou «compromiso social», 
cuia finalidade a corto plazo 6 remontar e supe
rar a crisis, namentras que o 1eu obxetivo a me
dio e longo plazo consiste en consolidar os fun
damentos polfticos e econ6mlco1 do sistema en 
cuestión polo vieiro de respectivas reformas de 
emerxencia coa devandlta consolidaci6n. 
. Estes acordos ou pactos e1t6n proviito1 dou

tra caracterfstica que c~mpre 1uliftar: son discu
tidos, confeccionados e feítos públicos dende as 
altas esferas do poder, a partir dunha proposta 
inicial por parte do executivo en forma de cha
mamento público 6 oposición parlamentaria. 
Ademóis, os pactos polftico-econ6micos, unha 
vez consumados formal e unilateralmente, de
mandan de inmediato a sua viabilidade social 
próctica. 

Diante dunha situación doblemente crftica 
coma . a constatada neste Estado, a relevancia 
das caracterfsticas mencionadas reviste suma 
importancia en canto que punto de partida pra 
r.omprendéremos o proceso polftico-econ6mico 
que déu como resultado os chamados Pactos da 
Moncloa, calificados en móis dunha ocasión co
mo ((grande xogada histórica»-• eufemismos se
mellantes- por autorizados portavoces dos gru
pos pactantes. 
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no futuro unha vez consumada na práctica a trans 
formación pactada. 

Efectivamente, se ben é certo que o debate ne
gociador eneal dos «obxetivos, instrumentos e me
didas previstas» amosóu «motivos de discrepancia e 
de consénso)) (as discrepancias non figuran nos 
Pactos), non é menos certo que os pactantes coin
ciden en bloque no seu desexo de cooperar respon
sablemente cara á «consolidación da democracia» 
(sic), consolidación que pasa pala consecución e 
«asentamento dun sistema económico-estable;; 
(sic). 

Dada a ambigüedade destas espresións en con
traposición á concreción inequívoca do desexo de 
cooperación responsable, compre especificar o que 
sigue, se queremos (como é de supoñer que está no 
ánimo de todos) ser respetuosos co dereito que 
teñen os partidos e o Goberno a pactar o que consi
deren máis axeitado pra o futuro deste Estado en 
base á sua concepción do mesmo e asegún os seus 
intereses solidarios; e por outra banda, se queremos 
esforzarnos en ser fideles á interpretación correcta 
das ambiguas e devanditas espresións. 

Consolidar a democracia en abstracto significa, 
en términos máis obxetivos e concretos, lexitimar a 
consolidación dos mecanismos de dominación an
teriores no marco formal dun sistema político nove
doso neste Estado dende a Guerra Civil española : a 
democracia parlamentaria, tamén española. Lexiti 
mar a democracia española significa, obxetiva e 
concretamente, consolidar, no seo do novo marco 
político, a estructura centenaria do Estado Español, 
ou seña, a prolongación moderna da sua historia 
pasada. 

Na medida en que toda institución política da 
que se dota un Estado está condicionada, cara á 
sua estabilidade no tempo, pola estabilidade dun 
sistema económico que a sostén, proiectar ao tra
veso dun pacto «un sistema económico estable» 
(declaración sumamente ambigua), significa en tér
minos obxetivos e concretos consolidar «O sistema;; 
económico no que vivimos, eufemísticamente de
nominado hoxe «economfa social de mercado;). 

Os economistas califican a polftica económica 
resumida no párrafo anterior como Política de Or
denación do sistema de que se trate, e o seu conti
do concreto eiquí e agora é o seguinte: perpetuar 
no tempo os fundamentos teóricos e prácticos das 
suas características consustanciáis, tanto estructu
ráis como funcionáis, no seo de formacións saciáis 
diferenciadas. No caso do Estad<::> Español e polo 
que se refire a Galicia, a citada perpetuación deica 
hoxe non deixa lugar a dúbidas encol dos seus 
exemplares efectos. 

Por X. MARIN 



1 O/ A ROSA TE1lBA 

Corría o ano 73 cando na prensa .de toda Galicia se 
nuclearlzación da costa norte. Xove resultara 

abrían grandes espacios pra louvar un plan de 
ser a poboación seleccionada: 100.000 millóns de 
pesetas pra unha central destinada a producir e 
transformar enerxía nuclear en enerxía 
eléctrica en base a catro xeneradores de 900 
megawatios cada ún e reactores de auga lixeira de 
refrixeració[l por circuito aberto. O pai 
tecnolóxico da fórmula .eran os Estados · 
Unidos así como os .proveedores da materia prima 
do uranio enriquecido. O executiv'a componse 
entre FENOSA -maioritaria- Eléctrica del 
Viesgo e Hid.roelé~trica del Cantá-brico - ligadas 
a lberduero, pero é a primeira a que representa 
o monopolio da producción enerxética no naso · 
país e, polo mesmo, a que se ~_esponsabiliza 

de preparar o «crimen do futuro». Como 
cómplices e encubridores, actuará todo 
o engranaxe xurídico-político-represivo 
do Estado español. 

INFORME: 
NONAXOVENU 

S1·1.i t1 propoonnrl, ele ne! .sti m1 
1i.1r i 111.d1•,1t1 o 11 · nsocit1cións cultu 

uestio-

pra aparecer, ao fin, coas ventaxas 
snguint s: x neraclor do conturnina
;ión t .rmica nas mrc. us do mar e 
con. B~¡uint mort do poixo litoral, 
nm líl/íl pr, os 1 rocluct s clo , gro e 
cl;1 uonclc ir í , nf , r m el, d s 1 rovl i-
1 il!!.', con trol clnfi ci nt sobr íl posi
l>iliclm lo ele ftrn 1. r rliooctivos inci -

dentáis, solucións provisorias pra o 
almacenaxe de resíduos radioacti
vos. A consecuencia social máis in-
111 ,cli ata de todo esto sería o empo
brec mento, a inseguridad , a em i
gración, xunto co aumento dos xa 
trnclici náis bon ficios que FENO
SA tira clél istomát.icél esportación 

da enerxía eléctrica que se produce 
n Galicia. 

PROHIBIDAS 
NAS METROPOLIS 

E foi así, como a traveso de me
sas redondas, asambleas, discu
sións, se fixo pt'.rblico o significado 
cla sofisticada terminoloxía capita
lista que aparecía nos periódicos 
como unha bendición. ¿Saben ben 
qué era eso de refrixeraolón do nú
cleo do reactor de circuito aberto? 
Pois que a Central Nuclear lle zuga
ría ao mar 50 metros cúbicos de 
auga por segundo .e. devolveríalle 
tamén a mesma cantidade pero 
desfeita polo cromo, e a temperatu 
ras tan elevadas que, de por sí, va
riarían o habitat marino, provocan
do a desaparición' de. vida . ¿ S~IJen 
que esta tecnoloxía de cir'cL;Jito 
aborto xa estaba prohibida nas de
mocraci_as formáis europeas? Por 
decisión esplí9ita do parlamento .en 
Inglaterra e do Senado nos EE.UU. 
que, como pai da critaura e bon im
perialista , vai sitÚando esta tecnolo
xía avellentada noutros países; a 
prohibición derivaba de que se pro
ducían accidentes consta·ntes con 
fugas de radioactividade e numero~ 

sos incidentes técnicos que obrig~
ron a revisala. 

sa redonda permitida na que se enr 
plazóu . á empresa instaladora. 
Ramón López Suevos, Francisco 
Bermejo e Pedro Costa Morata es
poñerían as razóns económicas, de 
contam inación e técnicas ·poi as que ¡ 
compría opoñerse á Nuclear. 

A partir desa data, á empresa xa 
non lle interesa esplica.rse en públi· 
co e tenta pasar á execución dos 
seus plans amaparada palas forzas 
represivas. No mes de nada!. ma· 
riñeiros de Xove e Viveiro impedi rán 
o desembarco de materiáis destina· 
dos a Regodela mentras as mulle· 
res labregas ocupan durante 4 días 
as terras, aquelas terras nas que o 
monopolio enerxético FENOSA 
querería ver erguerse os 100.000 
millóns de pesetas en forma de 
reactores de «auga lixe ira;;_ Ao mes· 
mo tempo, 1 .400 veciños remesan 
un escrito á Presidencia do Gober· 
no espaíiol eslxindo unha moratoria 
de 1 O anos - eran os tempos e 
Arias Navarro - ~ sobre das Dipu
tacións e Góbernos Civiles choven 
denunoias, o mesmo que comuni ca· 
dos á prensa e chamamentos ás 
clases populares pra se movilizar 
contra da Central. 

Animóis domésticos 
e radioactividade 

Unha vez instalada a Central Nu
clear de Xove, ao seu redor vaL a incre-

. mentar a radioactividade ambiental cle
bido ao aumento da producción de sus
tancias radioactivas artificiáis. Os ani
máis domésticos e sobre todo os herbí
voros coma as vacas, debido á sua ali
mentación tan voluminosa, incorporan · 
aos seus organismos, por medio do ar 
- ao respirar -:- dos piensos ou da auga· 
pra beber, esas sustancias radioactivas 
que se espallan polos ·órganos máis 
afíns e logo son espulsados polos ubres, 
entre outros. 

Tense estudado a importancia dis
tas sustancias radioactivas no leite por 
ser tan fundamental na alimentación hu
mana e sobre todo na xente nova, e re
sulta o seguinte: O lodo-131, un dos 
productos radioactivos que despide esta 
Central Nuclear, é absorbido case por 
completo no traiecto gastro-intestinal, 
especialmente na panza; ao redor do 5% 
da dosis inxerida, elimfnase polo leite; 
aos sete días de ser inxeddo o lodo-1 31, 

-o 90% atópase na glándula tiroides e o 
7% na glándula mamaria (ubre). Aos 
vinte minutos de serlle administrada a 
unha vaca unha dosis oral de lodo-131, 
xa se atopa no le.ite, alcanzando a con
centración másima ás doce horas. No 
remate dos sete días, elimínase entre o 
1 e o 1 6% dise lodo radioactivo inxeri-

do. Polo tanto, o leite das vácas que vi
ven perto da Central Nuclear, levará lo
do radiactivo que, ao ser consumido po
lo home, concentraráse sobre todo na 

. glá~dula tiroides producindo cáncer, es
pecialmente máis probabl_e nos nenos 
pequenos que consumen máis cantida
de de leite e teñen a sua glándula tiroi
des bastante meirande en relación ao 
seu peso que o adulto. 

Pero tamén o Estroncio (SR-89 e SR-
90) é despedido pola Central Nuclear e 
compórtase no organismo dun xeito se
mellante ao ~alcio co que se asocia. Do 
Estroncio inxerido pola vaca, elimínase 
do mesmo xeito e polos mesmos me
dios que o lodo-131 polo leite entre o 4 
e 1 6%, acadando o másimo entre as 
30 e as 36 _horas despois ae ser inxeri
do. Os n~nos que precisan· moito calcio 
prá formación do seu esquelete incorpo
ran con el cantidades elevadas de Es
troncio, que somente se eliminan lenta
mente. Somente se podería desconta
minar o leite d~ Estroncio r_adioactivo a 
base de fortes abonados calizos. Pro po
la probeza do chan galega en cal, o peli
gro, no noso caso, agrávase. 

Por último, o Cesio-137 -que se 
absorbe por vía oral e tamén o despren
den as Centráis Nucleares-, elimínase 
a mitade rápidamente polo intestino, 
quedando o 40% entre os músculos epa
sando ao leite entre o '5 e o 1 0% e, co
ma nos casos anteriores, a continuación 
ao home. 

Na Costa de Florida, un reactor 
de 1.700 megawatios destruíu toda 
a vida animal nunha costa· de 8 kiló-= 
metros somente polo aumento da 
temperatura e, según o biólogo Er
nest Sternglass, os residuos gaseo
sos da Central de Dresden-2, por 
exemplo, son a causa da marte de 
2.500 nenas en menos dun ano 
nuhha vila ·situada na dirección dos 
ventas dominantes en relación a di
ta reactor ... e sabemos tamén , que 
a radioactividade non se destrúe, 
hai que gardala, almacenala, alma
cenando morte .. . 

O ULTIMO ACTO 
CONSE.'li!TIDO 

Era novembro do 7 4 cando a 
Asociación Cultural «Sementeira» 
de Viveiro organizaba a última me-

Así comenza a espresarse a soli· 
daridade efectiva e a valoraci ón 
máis clara dos intereses enfrenta· 
dos: labregos, mariñeiros, traballa· 
dores dun país sin soberanía, contra 
FENOSA; e FENOSA concentrando 
en sí os intereses das clases domi· 
nantes. Era xa unha loita popular 
que se estalicaba contra do proíecto 
da pescadilla de dentes atómicos. 

FRAUDE SIN 
CONTRAPARTIDA 

Os municipios afectado" dire"'ta· 
mente pola implantación da Central 
Nuclear de Regodela teñen unha 
poboación aprosimada de- 25.0 v 

habitantes. Viveiro e Xove man
teñen estacionaria a sua poboación, 

. mentras que en Cerv9 vai en aumen
to, podendo decirse que é unha zo
na sin emigración, onde os recursos 
propios do mar, o agro, as actuáis 
implantacións industriáis e mesmo 
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METRÓS, 10.000 PERSONAS UNHA LONGA RINGLEIRA ANTI NUCLEAR 

EAR! 
turismo permiten unha vida nor-

zada ás clases populares. 
declaracións de Pedro Costa 

ta, inxenieiro de telecomun ica
e membro de AEORMA, pu

¡ das hai poucos meses polo 
f}.mité antinuclear» npoiado polo 

G, asegurábase que o deterio
tl s posibilidades pesqueiras, da 

xe, das posibilidades dunha in
!lt ialización racional que unha 

ali ia ceibe podería levar adiante, 
iten calificar a Central Nuclear 

ll1 un fraude sin contrapartida, 
n alicia non hai sitio pra as Cen
(us, nin necesidade, nin comenen-

I 
i 

cia, constitúen un verdadeiro aten
tado e traición» e engadía «son un 
negocio pra os amos. En Ga!icia, 
aproveitando ben os ríos, é! base de 
Centráis hidroeléctricas pequenas e 
ben feitas e utilizando o vento 
- enerxía eólica - nalgunhas bis- . 

barras, pode asegurarse o incre-
mento do consumo enerxético du
rante moito tempo. Cando se dice 
que a «industria galega» - toda esa 
parca/lada que están a facer en Ga
licia necesita enerxía (mentras se 
esparta un 60 por cento da actual/ 
encúbrese que non beneficia pra 
nada aos galegas si esceptuamos 
no peonaxe de paso. O <<desenrolo» 

·actual é colonizador, contaminante, 
de poucos postas de trabal/o e mes
mo de participación estragalega e 
estraespaño!a hastra. Trátase dun 
incremento simple na esportación, 
doutro regalo enerxético a outrós 
que non son galegas>>. 

MANIFESTO 
ANTI NUCLEAR 

O 1 O de abril do 1977, máis de 
7 .000 gal egos recorre ron 1 3 kiló
n1etros ...'..... dende Viveiro a Xove 
nunha marcha que simbol'izaba a 
oposición· popular á Central Nu
clear. Marcha organizada pala 
Agrupación Sementeira en colabo
ración coas formacións integrantes 
no Movemento Nacional- Popular 
Galego que dende o ano 73 viñeran 

· traballando contra este woiecto. 
En setembro do mesmo ano, 

constitt'.iese o «Comité Antinuc!ean>, 
que no seu manifesto declara: 

O sector-enerxético de Galicia 
entra dentro destas economías de 
enclave e que polo tanto non irra
dian os beneficios sobre a nosa 
Terra porque normalmente obteñen 
capital estranxeiro ou invirten os 
beneficios en actividades que non 
redundan no país; empregan pouca 
man de obra e xeralmente peonaxe; 
índose pra fora os salarios elevados 
do personal especializado e executi
vo; os impostas que pasan ao Esta
do Espaí:iol normalment~ son bai
xos e sirven pra financiar activida
des improductivas; está basado nun 
sistema de precios, a Tarifa Tope 
Unificada, que discrimina a Galicia, 
é decir, financiamos nós o transpor
te de enerxía a outras zonas. 

.. . Diante de todo isto, a Central 
Nuclear de Xove é unha industria 

· de enclave, producto da nosa si
tuación colonial, que perpetua a 
nosa dependencia e que si pouco 
ben·eficia a Galicia, menos ainda 
aos habitantes da zona onde se 
vai instalar. 

Polos elevadisimos costes so
ciáis que vai representar diante da 
posible alteración do equilibrio 
ecolóxico do mar coa conseguinte 
repercusión na riqueza pesqueira; o 
cuestionamento dos recursos 
agrícolas; o resentimento do tu
rismo; o incr-emento da emigra
ción; os riscos da contaminación 
coas suas consecuencias pernicio
sas. E todo isto vai ser pagado pola 
sociedade galega en xeral .e a da zo
na en concreto, e non polas empre
sas. 

Porque cos cen mil millóns de 
pesetas· que se van invertir nesta 
central, si .se utilizan nunha indus
trialización racional da nosa Terra, 
podíanse crear unhos cen mil pos
tas de traballo, calculando que é . 
posible crea r un posto de traba/lo 
cunha inversión dun millón de pese
tas. Aquí, · nembargantes, vanse 
poñer cento cincuenta, o que signi
fica destragar milleiros de p_ostos de 
traballo na nasa Terra e mandar aos 
traballadores da zona á emigra
ción .. . 

Porque os salarios, amáis de se
ren manipulados pola empresa, xa 
que vai actuar na zona un auténtico 
monopolio de d_emanda, non totali
zan unha masa capaz de esperar do 
seü gas.to unha demanda importan
te que beneficie· á zona, debido ao 
baixo número de postas de traballo 
creados. 

Porque a plusvalía non beneficia
rá, no fundamental, en forma de 
aceleración industrial, á zona. 

Porque os problemas dos resi
duos radioactivos estón, ainda, 
sin solucionar, almacenóndose· e 
non sabendo o que vai pasar con 
ises almacéns, tamén hai riscos 
de averfas con escape de radioac
tividade, c~ncentr<!ci6n radioacti
va deica superar os indices permisi
bles e provocar leucemias, cóncer, 
incremento da mortalidade in
fantil, etc., e isto non hai quen o 
controle ... » 

AS ASOCIACIONS 
CONTINUAN 

Os veciños de Xove mandaban, 

tamén no mes de setembro. unha · 
súplica ao Director Xeral de Enerxía 
de cara a que se suspendese a au
torización prá Central . publicada no 
B.O.E. o 23 de agosto do 76, e. 
posteriormente. realizaríase unha 
concentración en Viveiro, o 20 de 
xaneiro do 78, ao tempo que a 
Asamblea de Parlamentarios recibía 
un informe avalado por afectados e 
a solicitude de que dito organismo 
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se pronunciase contra desk c Jn 
tral. 

Despóis de 5 anos nos que a loi -
t contra a Nuclear foi en aument . 
aínda ternos que decir, ao final des 
te informe, que é unh loita que 
continua. un contencioso aberto en 
tre s cl3ses pooulares e os mono
polios. as decisións do Goberno es
pañol e o silencio d Asambl e::i de 
Parlam ntarios de G lici 



IDEOLOXIA ANTIGALEGA EN GALICIA 
OU O GALEGO E PECADO 

X. l. TAIBO 

Resulta dunha evidencia cada vez máis aberta 
o feito de que os princlpáis nemigos de Gallcia co
mo comunidade nacional, como unidade histórica e 
cultural , non se atopan amiude onde caberfa su
poñelos, fora do noso territorio e directamente ao 
servicio de intereses que entrasen en loita cos inte
reses de Gallcia, ou seña, traballando en favor do 
poder central ou de poderes económicos coloniza
dores de Galicla en Madrid, Catalunya ou Euskadi. 
Non. Non é semente o abandono dos galegas con 
poder e privllexios de clase ou de voto, chamados 
parlamentarios ou non, senón que os ataques máis 
directos, descarados e encarraxados contra da Gali
cla real, e mol en particular contra do rexurdimento 
da sua cultura popular e de toda loita vindicadora 
do seu autogoberno, veñen as máis das veces den
de dentro de Galicia mesma, enxurrando progresi
vamente en canto os autores deses ataques temen 
que o tf mido movemento pro-autonomfa, que a co
rrente nacionalista e que a máis inevitable volta ás 
nasas propias fontes podan estar a limitar ou matar 
unha situación que eles consideran de provilexio, 
moito menos económico que un simple paifoco e 
buxán sentlmento de superioridade cultural. 

Non é o mellar centrarse nun caso illado, que 
sempre nos leva a limitalo a individualidades aferro
lladas ás vellas ideas da superioridade duns poucos, 
cando dent ro de sectotres moi localizados en clases 

amiude nln slquera xa dominantes económica
me nte; boA parte do capital, galega ou non, non sin
te remorso ningún en anunciarse en galega e vindi
c r a autonomfa- e cidades galegas son comúns 
postu ras deste t ipo. lmonos.xa que logo, referir a un 
Cílso mol concreto, por descarado, o dunha vella 

rof or n E cola de Maxisterlo da Coruña, 

«d 1de los Reyes Cat61icot, 1610 una 'lite culta 
d gallegos, por el 36, estudió y cultivó el Idioma 
gallego ... » 

Eis unha afirmación verdadeira, década máis 
década menos, Pai Sarmiento máis Pai Sarmiento 
menos, que aos futuros mestres que sintan sua a 
nasa lfngoa conducirá ao remorso de estaren real
mente xogando cunha fala galega que non é senón 
un xogo de elaboración culta, invención de catro 
galeguistas vellos, unha minoría de maniáticos. 
Mais é que realmente, hastra hai ben poucos anos, 
non se podía camiñar Galicia adiante falando cris
ti ano sen vestir mono suxo e mans de callos, so pe
na de ser suposto maniático. 

Mais non por ser cáseque esacta deixa a frase 
de ocultar que foron millóns os galegas que dende 
o século X non precisaron estudar nin .se interesa
ron en cultivar a fala , porque ela era o seu único xei
to de espresión e, aínda máis, a sua sola e esclusiva 
creación ao longo de séculas, logo compartida con 
Portugal e mais alá. Cecáis os portugueses e brasi
leiros todos son unha élite culta e non, como viña 
eu pensando, unha esmorga de danzadores impeni
tentes de samba. Mellar pra eles. 

Pero a nasa dona non ignora realmente o espa
llamento da fala galega cabo do Pobo, 

«es una lengua inculta y subdesarrollada que se 
transmite por tradición oral en las clases analfa
betas». 

Tén razón. Todas as lfngoas son así, porque se 
deprende moito antes a falar que a ler, e desgracia
damente, son poucas as xentes que len en todo o 
mundo, non por problemas de escolarización se
mente, senón porque das persoas que pasaron pala 
escala moi poucas len logo periódicos e moitfsimas 
menos libros, pero eso quén llo vai decir a unha pro
fesorea de maxisterio, sería como negar a utilidade 
da sua vida ... Sen ir máis lonxe, o mesmo que ela di 
penso eu do grorioso Castelán, pai de vinte repúbli
cas aién dos mares e demáis pamemas, que por tra
dición oral é como eses inmundos chicanos, porto
rricanos e latinoamericanos se entanden na súa xer-

ga e se negan a aceptar a superioridade do naso 
querido Inglés, porque de lingoas superiores é do 
que estamos falando, recorcio, ou de qué se non. 
¿onde queren lago chegar, a votaren á nasa mesma 
veira, tal vez? E qué máls, lago pretenderán axun
tarse cos negros e iren á mesma universidade dos 
naso filias, a Yate se cadra ... 

«Con el gallego no se va a ninguna parte, 
como lot vascos no van a ninguna . parte con el 
euskera, ¿qu"n 101 entiende?». 

Sí, miña santa, e qué máis quererfamos nós que 
non irmos a ningures, que o mero feito de falar ga
lego nos pechase as portas de Afemania e de Ar
xentina e das presas que nos asulagan, que como 
non son dabondo, se fan agora centráis atómicas: 
ogallá non chegásemos a ningures en troques de 
aturar autopistas de peaxe, peaxes que non intere
sen aos camioneiros e que semente van pagar 
xustamente eses que falan castelán, pra que todo o 
mundo seipa que Galicia xa non é probe ... Porque o 
Castelán nos abrirá as portas de Europa, como no
vas tercios invadindo Flandes, que prácticamente 
todo o continente fala Castelán, qué demo; ahí te
rnos Holanda, por exemplo, país cativo coma o na
so, onde os nativos refugan a súa propia fala que a 
ningures leva pra se acollaren ao grorioso Caste1dn, 
ou se non, ¿ quén os entendería? ¿os gal egos emi
grados? 

«La gente de los pueblos que siempre habla.ga
llego seró analfabeta, Inculta y no iró a la escue
la y viviró como en las antlg.uat tribus de in
dios», 

porque todos sabemos que os indios somente se ci
vilizaron e fixeron cartas cando se pasaron, segundo 
casos, ao Inglés ou ao Español, e ahí ternos a todo 
Portugal e máis Brasil, recorcio, vivindo en tribus 
que non van na escala e son analfabrutos e falan 
Galega os moi bárbaros, diaño. Quédame por per
guntar se non corresponde pedir responsabiiidades 
a aqueles - léanse mestres e profesoras vallas de 
escalas de maxisterio- que fixeron que despóis de 
tantos anos de escolarización forzada ery Castelán 
inda haxa xente falando Galega nesta terra, e qué 
digo xente, se disque somos catro de cada cinco, un 
85% DE INCULTOS E SUBDESENVOLTOS E BRU
TALANS. 

!Qué diaño, eu emigraba 1 Estas declaracións 
non son únicas, nin pararán en moito tempo; poida 
que máis ben arrufen e encirren co tempo, asegún a 
sit'uación faga a algunhas persoas crer que a cultura 
galega tende a implantarse e o Pobo a voltar ao que 
lle quixeror:i roubar durante séculas de manexos, co
mo se os manexos fosen rematar hoxe ou se as per
soas autotituladas gardadores e usufructuarios do 
autogoberno galega pretendesen tal facer. 

Cando a xente colle medo de perder .algo que 
considera seu, sexan bens ou privilexios, relembra 
de súpeto que eses bens ou privilexios non son nin 
moito menos seus, senón o camiño do progreso da 
comunidade enteira: o ben común. Somente antón 
se lembran do progres que son, de onde· está o ca
miño do futuro pra todos. Non é semente unha pro
fesora de Escala de Maxisterio da Coruf'la: ela é o 
caso que comentamos porque ternos datos dabon
do, pero son moitos máis. Cecáis nós mesmos .. 

Unha ve?- máis compre decir que o conflicto de 
lf ngoas non é un problema ideolóxico de falas supe
riores, senón un problema polftico, onde gaña a jin
goa oficial. Veira nosa está Portugal, onde a lf ngoa 
galega, que é decir o Portugués, é perfectamente 
normal, tan cotiá como en Galicia, pero igualmente 
é unha lingºoa de cultura, de ensino, de tecnoloxía, 
de creación escritas. Sen precisar pra nada do Cas
telán. 

Mais aquí, no entanto, o Galego é pecado. 
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As Cómaras 
Agrarias 
teñen trampa 

XOSE FERNANDEZ ROUPAR 

A corda rompe sempre pala parte máis floxa e 
os labregos son, polo tanto," os que piar saen dunha 
reforma política allea aos intereses dos máis. E 
·mentras se dá por sentado que é moi normal que as 
relacións dos ·abrelros cos patróns ·e a Administra
ción sexan a. traversa dos sindicatos de clase, aos 
labregos trátaselles· coma menor~s de edade, mar
xínanselles os seus sindicatos e institúenselles por 
decreto unhas chamadas Cámaras Agrarias que 
veñen, ao noso xeito de ver, a anular a laboura dos 
sindicatos agrarios, consolidando os privilexios dos 
de sempre. E isto acontece diante da menor capaci
dade de resposta labrega en relación coa obreira. 

O Goberno afirma que istas Cámaras son órga
nos de consuha e colaboración dos Jabregos coa 
Administración, recalcando que nada teñen que ver 
cun sindicato e que moito menos interferirán a sua 
laboura, senón que son uns organismos eminente
mente técnicos. Apurándose en engadir que serán 

rixidas democráticamente polos mesmos labre
gos, elexidos por sufraxi-0 directo e secreto. A apa
rente contradicción estaría prantexada entre o anti
democrático do decreto das Cámaras Agrarias, que 
se fixo porque sí, sin consultar aos labregos e sin 
posibilidade de cuestionalo, e o democrático da 
elección dos membros dirixentes desas Cámaras a 
que tanto alude o Goberno. 

A trampa que anula a contradicción está en que 
a esas eleccións pódese presentar todo propietario 
de terras, ou seña, calqueira cacique absentista dos 
que atura hoxe o campo galega pode ser candidato, 
e xa sabemos como actúa o caciquismo nas cues
tións electoráis no noso campo e, polo tanto, xa sa
bemos quenes van sair elexidos pra gobernar esas 
Cámaras en Galicia. 

· Pro a trampa está en · moitas máis causas. 
Amáis de que coas Cámaras se soluciona o proble
ma de colocar aos antigos funcionarios das «Her
mandades de Labradores» e da COSA, tamén van 
servir moi ben pra neutralizar o desenrolo dos sindi
catos labregos, porque aínda que se negus o carác
ter sindical das Cámara~ Agrarias o certo é que elas 
van controlar o patrimonio dos labregos que deica-, 
agora tiñan as Hermandades, amáis de que terán 
nas s'uas mans numerosos servicios asistentenciáis 
ao agricultor, a posibilidade de dar subvencións, de 
controlar todo o referente á seguridade social, su
ministro de sementes, etc. Pro non semente eso, 
senón ·que istas Cámaras van ser fundamentáis prá 
normativa, tipo de medidas e reformas que se vaian 
facer no campo. Asf, afnda que a Administración 
negue o seu carácter sindical, na práctica o seu 
contido interfire totalmente a acción dos sindicatos, 
aillándoos, restándolles forza, representando, en fin, 
como moi xustamente din os sindicatos labregos, a 
reencarnación da anti9a COSA. 

Si o goberno pensa que é necesario un organis
mo técnico, de asistencia ao agricultor, nosoutros 
eremos que unha resturcturación e coordinai:ión ra
cional dos organismos xa existentes, como ·a Insti
tuto de lnvestigacións Agrarias, Estensión Agraria, 
IRYDA, ICONA, etc., aforraría a sua creación, terfa 
máis credibilidade diante dos labregos, que pode
rfan intervir no seu control a traveso dos seus sindi
catos, que asf verfan o patrimonio das antlgas Her
mandades 'nas ·súas mans prá sua potenciación e 
mesmo o goberno evitaría~e un novo problema, que 
de seguro vai ter de seguir obstinadamente ma·n
tendo isas Cámaras Agrarias que os sindicatos la
bregos galegos van, con toda seguridade, a contes
tar, esixindo que as relacións dos sindicatos coas 
empresas e Administración sexan directas, siA in
termediarios de ningunha caste. 
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Paisos cataláns 
Congreso de 
Periodistas Cataláns 

EMILIO VEIGA 

Os periodistas catalóns estiveron de Congreso entre o corpora
tivismo, o divismo e o sectarismo. Durante 3 dfas, vernes, sóbado e 
domingo, as diversas ponencias foron ~iscutidas en grupos, traba
llóndose a fondo a problemática plantexada en cada un dos me
dios de comunicación, prens~, radio .e televisión nos intres que esta
mos a vivir, na perspectiva, naturalmente, da recuperación nacio
nal de Catalunya. O feito por sf mesmo era importante. Por primei
ra vez os periodistas axuntóbanse pro discutir como debfan ser os 
medios e pra quen debfan ser. 

De entrada, o Congreso deixóu 
patente que non abondaba con 
decir que todos somo~ «cataláns e 
democráticos», e unha presada de 
profesionáis «ultras» sacaron unha 
carta decindo que iles tamén son 
periodistas e cataláns pero que 
non iban ao Congreso. E isto non 
se pode negar. Pero tampouco to
dos os que estaban no Congreso 
pensaban igual. Non chega xa con 

- decir que somos «cataláns e de
mocráticos» como se facía no 
franquismo, e compre ir méis aró .-

Claro reflexo disto son as con
cl usións das diversas ponencias, 
coas contradiccións ideolóxicas 
naturáis que responden a diferen
tes interéses de clase en Catalun
ya onde, como dixen neutras oca
sións, o nacionalismo non é esclu
siva mente popular 'senón que a 
burguesía se sinte nacionalista. 

Unha serie de ponencias teñen 
un claro sanso de «pacto social» 
co másimo espoñente nas conclu
sións da nomeada «Prensa en Ca
talá» na que se fai unha chamada 

de Periodistes Cataláns» resalta
mos a condena que fai dos intere
ses da burguesía. Rexeitóu asi
mesmo, a creación de e?colas pri
vadas de información. Compre, 
mencionar entre os puntos positi
vos a petición da derogación do 
Rexistro Oficial de Periodistas e o 
de Técnicos de Radio e Televisión, 
instrumentos fascistas de control. 
Destacamos tamén a presencia 
doutras nacións e rexións do E~ta
do; entre e las Galicia, que espuxe
ron a problemática específica da 
información nos seus respectivos 
territorios. 

Recollemos do manifesto final 
a decisión de reivindicar á «cláu
sula de conciencia» e o «secreto 
profesional» dentro da Constitu
ción, °denunciar a discriminación 
da muller tanto como tema infor
mativo como pala situación labo
ral de moitas traballadorns da 
prensa, reclamar a unidade de xu
risdiccións. Polo demáis, agarde
mos que as conclusións non que
den en simple testimonio e se le
ven á realidade práctica. 

Euskadi 

España 

A política esterior 
céntrase en Africa 

MARIA ALONSO 

A política esterior, relacionada 
dun .xeito ou doutro co norte de 
Africa, ocasiona os máis graves 
quebrantos ao Goberno Suárez. O 
Acorde Pesqueiro cori Marrocos, 
aprobado no Pleno do Congreso, 
rematóu coa lúa de mel entre cen
tristas e socia.listéJS e os enfrenta
mentos de guante branca remata
ron en violencias ciertas; aínda 
queda por resolver a máis compli
cada das cuestións pendentes na 
descolonización do Sahara. E a 
todo elo súmase, en último térmi
no, a proposta aprobada en Trípoli 
polo Comité de Liberación da Or
ganización prá Unidade Africana 
(QUA) referente ás illas Canarias. 
As cinco nacións rnembros diste 
comité - Arxelia, Libia, Guinea
Konakry, · Senegal e- Nixeria 
traspasaron ao Conse.llo de Minis
tros da O.U.A. a seguinte reco
mendación: Canarias debe consi
derarse territorio colonial e o 
MPAIAC debe ser apoiado econó
mica e loxísticamente. 

O debate eneal do Acordo Pes
queiro· con Marrocos, decíamos, 
foi o asunto máis escandaloso 
que recorda a breve historia do 
Parlamento postfranquista. Socia
listas e comunistas denunciaron o 
testo proposto polo Goberno. Os 
primeiros acusaron á UCD de fa 
vorecer descaradamente ás gran
des empresas pesqueiras, Pesca
nova máis en concreto. Os comu
nistas, pola sua banda, fixeron es
pecial fincapé no reconocemento 
da soberanía marroquí sabor das 
augas do Sahara que o acordo 
pesqueiro implica. Unha pregunta 
dun diputado da oposición - si 
non é certo que se _reconoza a so
beranía marroquí sobar das augas 
do· Sahara, ¿cómo é que Marrocos 
podé impedirnos pescar nelas? 
non outivo resposta satisfactoria. 

Manuel Marín, xoven diputado 
socialista, foi o encargado de· sa-

CUBILLO, O MPAIAC 

.car a relocir os vellos trapos su
cios. Na sua intervención, longuí
sima. censuróu o que en definitiva 
é a raíz do acordo pactado: a ma
rroquización da flota pesqueira 
española. Ou seña, que as gran
des empresas pesqueiras españo
las poderán vender os seus barcos 
a Marrocos, quen á sua vez os 
mercará con diñeiro español gra
cias á concesión de cretos igual
mente acordados. Un negocio re
dondo ... pra Marrocos. 

Como exémplo dt:inha conduc
ta irregu lar, e duns beneficios 
cnndo menos sospei tosos, Ma
nuel Marín mencionóu a Víctor 
Moro, ex-director xeral de Pesca
nova e logo Director Xeral de Pes
ca na época na que se preparóu o 
acordo. O diputado socialista con
sumíu boa parte do seu discurso 
narrando a historia de Pescanova 
e os intentos de beneficiar a ista 
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empresa levados a cabo por Víc
tor Moro dende o seu posto ofi 
cial. Pra rematar. M nuel Marín 
deu lectura ás testimuñas de dous 
ucedistas ilustres, Jaime de Ur
zaiz e Luis Orarte, que ca li fica o 
acordo pesqueiro como unha au
téntica aberración. 

A resposta de Víctor Moro foi 
igu !mente longa e nerviosa, nal
gúns puntos violenta. Quixo reba
tar, a golpe de documentos ofi
ciáis, a esposición do diput do so
cia lista. Despóis de seis horas de 
debate, os espectadores que .aba
rrotaban a tribuna do público - as 
lnvitacións agotáranse varios días 
antes -- cavilaban que moitas 
causas seguían estando turbias. O 
acorde, por exemplo, supón unhas 
condicións de pesca moi malas, 
notablemente inferiores ás esta
blecidas nunhas secretas actas 
redactadas ao tempo que o pacto 
tripartito de Madrid. 

En definitiva, o testo do Acordo 
Pesqueiro con Marrocos hab rá 
de pasar agora a proba da sua 
aprobación no Senado. Anque 
non está previsto que se poidan 
plantexar novas dificultades, o 
certo é que a batalla entre a UCD 
e a oposición empezóu o escán
dalo foi cecáis o único resultado 
no balance do Pleno do Congr so 
ncol do Acorde Pesquoiro con 

Marrocos. «Dfxoseno aquí 
concluíu o diputado socic. listc 

Alfen o Guerra ao r13mate da 
sión do Congreso - que non S<.1 

IJemos pescar. O que pasa que 
os socialistas non pescamos n 
augas turbias». 

Nembargantes, en materia de 
polí tica esterior, e nas meirand s 
tensións no· norte de Africa, todos 
os grupos parlamentarios puxé
ronse dacordo. En concreto na 
proposta ao Pleno do Congreso 
da condena á resolución do Comi
té de Liberación da QUA, e na 
«consideraeión indudable» da na
tureza española das illas Canarias. , n burguesía pra que promocione 

medios de comunicación en cata
lán pretendendo que lago señan 
«populares». Outro elemento, dos 
que non son menos culpables os 
period.istas que pertencen a parti
dos da esquerda parlamentaria, 
é o control dos medios que se lle 
outorga aos parlamentarios, noñ 
deixando nin resquicio ás. clases 
popu lares. A escepción neste sen
so é. a ponencia de radio, a máis 

·Nacionalistas frente a PSOE-UCD 
· progresista, que defende a desapa.; 
rición dé! radio privada e propón 
que seña un organismo público, 
xestionado económicamente polo 
Parlamento de Catalunya e con
trolado por un Consello Superior 
de Radio, descentralizado polas 
diferentes demarcacións comar
cáis e formado. polos profesionáis, 
ouvintes, AA. de W ., AA. Cultu
ráis, deportivas, os máis amplios 
movementos saciáis e o Parla
ment de Catalunya na procura dun
ha amplia rede de emisoras que 
atendan ao másimo as necesidades 
comunicativas das diferentes co-· 
marcas, en definitiva, é procura dun
ha radio ceiba, catalana e democrá
tica ao servicio das clases popula
res. 

Está claro en que hai un abis
mo entre estas posturas e as es
postas na ponencia devandita de 
«Prensa en Catalá». 

Dos resultados do «I Congrés 

OARSO 

O pasado dra 17 constituruse o Consello Xeral Vasco de Ara-. 
ba, Bizkaia e Gipuzkoa. A consecucl6n deste r6xlme preauton6mi
co é froitó de longas negociaci6ns entre os parlamentarios vascos e 
o ministro pra «as rexi6ns», anqueas móis complexas non foron as 
que tiveron lugar con representantes do Goberno e coa UCD de Na
varra que conseguiron o que pretendlan, de que a incorporaci6n do 
vello reino se retrase arnda certo tempo, sen6n as que mantiveron 
entre s( os partidos maioritarios- pro facerse coa presidencia e co 
maior número de carteiras dun Goberno que non tén nin sede, nin 
presupostos, nin o seu despacho o presidente. 

RUBIAL PRESIDENTE 

A pugna presidencial resolveu
se en gracia ao apoio que deu a 
UCD ao candidato dos socialistas 
e a pesares dos esforzos do PNV 
que des·exaba por riba de todo fa
cerse co pesto. Necesitáronse oi-

- to votacións e a única que ganóu 
o candidato do PNV non livo efec
tos prácticos porque · pra saír 
adiante á primeira necesitábase 
maiorfa absoluta. Nas seis segtfin
tes empatóu e na última, por fin, 
perdéu. 

Por outra banda, días antes 

tf ñase chegado a unha distribu
ción de postas que ficarf a deste 
xeito: 5 membros do PNV, 6 do 
PSOE, 3 de UCD, 1 de Euzkadi-: 
ko Ezkerra e 1 independente ele
xido polo PNV e máis o PSOE. 
Hastra de agora, en troques, non 
se puseron -r:lacordo referente ao 
reparto de carteiras, obxeto de 
gran presión por parte do PNV 
que busca con afanosidade com
pensación á perda da presidencia. 

EUZKADIKO 
EZKERRA EN CRISIS 

Neutro nivel, a noticia da se-

mana sigue senda a ·crisis en Euz
kadiko Ezkerra consecuencia da 
falla de acordo entre os represen
tantes de EIA e os de EMK (Mo
vemento Comunista de Euskadi) e 
OIC. EIA mantén que son o; na
cionalistas os que levan o maior 
peso da coalición e que o pesto 
no Consello debe ser pra eles. 
Neste senso, propuxo ao senador 
Bandrés, que sacóu na sua candi
datura ao senado máis do doble 
de votos dos conseguidos pola 
coalición de partidos pra o Congre
so. Pala sua banda, os dous parti
dos restantes pensan que a imaxe 
estema da coalición non responde 
ás outras duas correntes que tén 
no seu seo e insisten en que seña 
un candidato non nacionalista o 
que figure no Conseilo. 

Pero como a lei Indica que son 
osj dous parlamentarios quenas 
deben elexir ao representante, 
Bandrés e Letamendf a, vista a fa
lla dacordo entre os compoñentes 
de Euzkadiko Ezkerra, decidiron 
que fose Bandrés o que, proviso-

riamente, ocupase o posto agar
dando que cheguen a unha con
clusión. A decisión non foi acep
tada polos non nacionalistas. que 
tampouco aproban que o seu voto 
prá presidencia fo.ra pra os nacio
nalistas e en contra da UCD e o 
PSOE. 

A polémica sigue adiante e nin
guén sabe no que vai parar xa que 
todos afirman que a coalición ra
chóu, pero aíndá ninguén se foi de
la. 

UCD «en marcha» 
a Euskadi 

Finalmente é de resaltar que a 
UCD decidíu iniciar en Euskadi a 
sua campaña propagandf stica 
coa visita de dous ministros. Un 
deles, Clavero Arévalo, o das «re
xións», chegóu a agrupar nun cine 
de lrún unhas cento cincoenta 
personas, a maiorfa vidas de fora. 
Non é un mal comenzo pra quen 
nin siquera se presentaron nas 
pasadas eleccións porque non 
tiñan a ninguén. 



O MUNDO 
Puerto Rico 

Mariñeiros -frente á flota U.S.A. 
Porto Rico. XESUS CAMBRE MARIÑO 

A prensa escrita deste paf1 recolle o rumor de que o portorri
caño Jaime aenftez pudera ser o novo embaixador norteamericano 
en Espaf\a. Ao parecer, 1egón o semanario Claridad,independen· 
tista e socia lista, o devandito pert oaxe e1t6 movendo 01 ffot axeita
dos na administraci6n do presidente Jamet Carter pra conquerir ser 
nomeado ao posto. De acodar as 1ua1 a1plraci6n1, Ben!tei serla o 
segundo portorrlcano en ocupar lse cargo, poli xa o de1empeft6u 
hai algúns anos o a lmirante Horace Rivero, tam6n nado nesta llla, 
anque criado nos Estados Unidos. 

Jaime Benftez, autoproclama
do discípulo do filósofo elitista Or
teg y Gasset, tén tras de sf un 
longo historial ao servicio dos in
tereses norteamericanos e da sua 
política de cara a Puerto Rico. pri
me iro como Rector (de 1942 dei
ca 1967) e despóis foi nomeado 
presidente, cargo que ocupóu 
hastra o 1971 . Como «primeiro 
funcionario cultura l» Benftez foi 
durante todo ise tempo o másimo 
responsable da política educativa 
superior desenrolada na posesión 
norteamericana do Caribe. De 
1973 a 1976, inclusives, desem
peñóu o cargo de «Comisionado 
Residente» do Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico en W as
hington o que lle déu a oportuni
dade de relacionarse afnda máls 

has grandes maniobras naváis 
com<untes nas que participan, 
xunto aos navios dos Estados , 
Unidos, as armadas de outros Es
l dos amigos como Holanda, ln
gl t rra, C nadá, e outros máis. 
O obx tivos no plan militar son 
t r ben entrenadas e coordinadas 
babm dirección norteamericana ás 
forzas naváis das potencias parti 
cipantes. 

Agora ben, na situación de en
frentamentos ideolóxicos e de 

naváis sirven pra amasar a forza 
dos defensores do «mundo libre» 
frente ao outro bando, e máis co
mo advertencia intimidadora pra 
os que se sintan atraídos polos 
esperimentos revolucionarios de , 
fasquía cubana. 

Neste senso, a «operación 
Springboard» nor:i é outra cousa 
que unha endrómena máis da 
Guerra Fría, que afnda sigue, e un 
trebello colonialista ou neocolo
nialista das potencias imperialis
tas de cara aes pobos ribeiráns do 
Caribe e por extensión de toda 
América Latina. 

O que non agardaban os esta
dos maiores das armadas era a 
determinación dos veciños de 
Vieques, pequena illa situada 
frente á costa Sudeste de Puerto 
Rico. Farto~ os viequenses de que 
se collera a sua illa como inmenso 
branco onde ensaiar a puntería 
dos artilleiros naváis. iste ano de
cidíronse a poñerlle frente á po
dente flota internacional. Homes 
de mar eles tamén, os viequenses 
armaron unha flotiña de botes de 
pesca e dirixíronse. ao encentro da . 
podente flota· de guerra aliada. 
Seu obxetivo¡ impedirltes que 
bombardease·n os brancos fixos 
asentados na sua illa e que usaran 
as suas praias como terreo de xo
go estratéxico onde ensaiar de
sembarcos de tropas. 

A sua vez. o xefe das forzas na
váis aliadas mandóu un destaca
mento de lanchas costeiras coa 
misión de intimidar e dispoñer a 
fl otiña de pesqueiros. ResultadG 
do primeiro día deste curioso en
frentamento naval : un «cutter» da 
Garda Costeira dos Estados Uni
dos embestfu por t res ve~es a un 
pesqueiro estando a punto de bo
talo a pique. Máis tarde, outra . 
embarcación, irónicamente cha
mada «Esperanza l>}i Joi confisca
da e internada na base . navaL de 

PARODIA GUERREIRA 
Como todos os anos pela tem

pada invernal, os Estados Unidos 
montan nas augas do Sudeste de 
Puerto Rico (pra a~o. coidan os 
norteamericanos. tén que servir 
unha posesión t ropica l) a «Opera
ción Springboard». Trátase dun-

bloques en percu.ra de manter he- Roosevelt Roads. Namentras, os 
xemonías, o contk:to . político da seus tripulantes foron entregados 
«operación Springboard» non dei- , ao FBI e acusados ~ co~mo das 
xa de ter significación. Nunha ironías!) dé · ~nvastó.n .criminal 
área da importancia estratéxica , . k<trespassing»). _ Mais o resto da 
como é o Caribe (chave das Amé-- _ flotiña· pescadora resistí u o abor
ricas desde os tempos do Imperio daxa.. impeclindo o desenrolo das 
Español) esas grandes maniobras maniobras. 

Londres 

Conservadores e neonazis· 
contra os inmigrados · 

Londres CARLOS DURAN 

O xefe do partido conservador, Margaret Thatcher, declar6use 
favorable a impedir a entrada de inmigrantes naquel pafs e a fnda 
que non chega a pedir a repatriaci6n forzosa, como fal o «ultra» 
Mr. Powell, declaraba que «inda sin estar dacordo cos obxetivos do 
National Front éstes polo menos fa lan dos problemas». 

Algúns comentaristas polfticos 
interp re tan esta andanada como 
un intento de recoller votos do 
National Front. partido neofascis
ta que está a conquerir unha forza 
sobrecolledora pra moitos ingle
ses. Polo menos asl hai que en
tender que o serio e «independen
te» diario «limes» lle adicara ao te
ma un longo editorial. Falando 
das declaracións de Margaret 
Thatcher, dí que «a sua condena 
do National Front poderla ter sido 
elaborada de xeito que non deixa
se a menor dúbida sobre a malda
de dese movemento. que pode 
ser unha influencia verdadeira
mente perniciosa na vida social e 

polltica británica se afnda gana 
máis forza. Vai contra toda a tra
dición bri tánica. Medra co odio ra 
cial, e encerra ese odio sin facer o 
menor intento de tratar dun xeito 
constructivo os considerab les 
problemas sociáis que están en 
xogo». 

O editorialista lava a concien
cia dos ingleses, pero non fala do 
medo que teñen moitos. non á in
migración, senón ao crecemento 
vexetativo dos que xa entraron ou 
xa naceron aquí. e que pasan dos 
dous millóns. mentras que o nú
mero de inmigrantes procedentes 
das ex-colonias británicas foi o 
ano pasado de 50.000, según a 

Sra. Thatcher, ou de 28.000, se
gún o primeiro ministro Mr. Ca
llaghan, que lle contestóu no par
lamento. 

En t odo caso. os conservado
res foron os principá is ~esponsa

bles das primeiras chegadas de 
negros antillanos despóis da gue
rra mundial. pra encher postes va
leiros na man de obra e pra rebai 
xarlle o precio. 

O programa da Thatcher sa
lienta os dereitos humanos, e afn
da máis os dereitos sagros dos in
gleses. Mais se chegara ao poder 
semella que lle toller! a aos seus 
ingleses un dereito fundamental: 
casárense con quen queiran. Pois 
aínda que pare za inverosf mH, un
ha das causas que máis lle amola 
á Thatcher é que cheguen a Ingla
terra os noivos prometidos a ciu
dadanos británicos. pra se casa
ren aquí. 
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Elecci6ns en 
Francia 

X. A. GACIÑO , -

Mentras en Italia se sigu' sin atop.ar. saf,da.ó .cri~is df;t 
goberno, óbrese agora o p_érfodo electoral prós lexish;1ti
vas francesas, que poden aar, -º pr6simo 12 de marzo, un- -
novo perfil 6 polftica daquel -petfs. S~mente falta que ta:... 
mén no Estado Español se adianten as elecci6ns xeróis, 
como se rvmorea, pro 'concluir que o trióngulo latino, on
de al~úns queren ver a zona móis progresista do chama
do sistema occidental, est6 en plena fervenza polftica. 

De Italia faléi hai unhas semanas, e, dende entón, 
apenas cambeóu o panorama, porque af nda non se a to
pó u unha soluci6n axeitada 6 crisis de goberno -que• 
tamén, consecuentemente, crisis econ6mica e social-, e · 
do Est.ado Español fólase continuamente noutro~ lugares 
do periódico. O tema novo é; pois1 Francit;a, onde o pasado 
luns comenz6u a .campaña electoral,. que concluiró coa 
primeira volta de votaci6n, o 12 do marzo. A campaña, 
noustante, comenzbu xa. .antes, e mesmo se celebraron 
mítins por parte de duas forzas claves nesta campaña·: o 
Partido Comunista Francés e os-gaullistas de Jac9ues Chi
rac (que, inda que formen nas ringleiras da ma1orfa gu
bernamental, teñen a sua propia persoalidade e consti
túen o sector móis discolo da dereita). Eses dous mftlns 
pre .. electoróis pode,, darnos, en ce~to modo, a orientaci6n
respecto ao tono que pod_e ter a campaña electoral. 

Os comunistas franceses atacaron ·directamente aos so
ciaHstas. As espranzas dun trunfo das esqúerdas - asegura
do en todos os sondeos dos últimos meses - par~cen esvaír
se. sin qu~ ninguén saiba ·de quén é esactamente a culpa. O 
programa da unidade de esquerda - que colocó u a ésta nas 
portas do trunfo, hai' cinco anos- servíu pra que o Partido , 
Social.ista. que q~edara absolutamente queimado dos seus 
erros na IV Aep(Jblica (entre eles, as guerras coloniáis en In
dochina e Arxelia), volvera a ter unha presenc.ia nas masas e 
recuperara a sua imaxe, deica o punto de que rebasara ao 
PCF en votos e afiliación, o que lle deu unha capacidade de 
iniciativa . . afalagada pela dereita, que sempre tentóu arredalo 
da compañía comunista. A perda do seu ciare predominro an
tre a clase obreira (no que xogarfa tamén o seu papel a dest
lusión colectiva. antre o progresismo, do maio do 68}, colo
cóu en garda ao PCF, que esixe agora do PSF cámbeos sus
tanci.áis no programa. común de esquerdas, se quere manter 
a coalición. Nestes momentos. aínda que os sondeos siguen 
dando o trunfo a unha hipotética unión de esquerdas. é moi 
po$ible que non haxa acorde nin siquera pra unir as forzas na 
~egunda vorta das eleccións. O PCF atoparíase. según al
gúns. con medo a afrontar o exercicio dun poder no que non 
sería a forza maioritaria e no que pensa que non poderfa 
cumprir o seu papel de partido dirixente da clase obreira, ao 
que non renuncióu pesie ao seu eurocomunismo. 

Pola banda da maioría .gubernamental, os resultados dos 
sondeos favorabfes á esquerda -x_a dende hai un ano - pro
vocaron a superación, con máis ou menos dificultades. das 
grandes diferencias esistentes no seo da derei.ta francesa , 
onde os intransixentes gaullistas non ven con bós ollas a fle
sibilidade de Giscard, disposto a pasar á historia como o 
creador dunha nova sociedade democrática, inda que os seus 
presupostos sexan dun neocapftalismo do máis clásico. Pre
cisam e: nte o mitin de Jacques Chirac antes aludido é unha 
proba da superación deses enfrentamentos internos, porque 
o -ex-rpimeiro ministro non mencionóu pra nada as diferencias 
no seo da dereita, muntras atacaba duramente o programa 
da esquerda. De Chirac fálase como de futuro candidato á 
presidencia da República no 1981 , fe i ~. :> que significaría, de 
producrise, que a dereita deixarfa as suas veleidades renova
doras - encarnadas agora por Giscard - pra volver aos seus 
esquemas de sempre. 

Si as esquerdas dan salvado as suas diferencias e coh
quiren o t runfo electoral. plantexarfase · un grave problema 
institucional, derivado da caprichosa imposición presidencia
lista da V República, introducida por De Gaulle.A elección do 
presidente da República por sufraxio directo, pra un período 
de sete anos (os membros da Asamblea son elexidos pra cin
co anos). pode chegar a provocar situacións como a dun pre
sidente da República dereitista que teña que encargalle do 
goberno a un esquerdista. E non está claro que Giscard acep
tara a saída lóxica da sua dimisión. 
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DEPORTES 
Deporte "e especulación 
, - Moitas veces, ao ollar o periódico, un semanario ou calquer ti- a especulación que se está a facer 
·po de publicación deportiva, un vai e pensa onde chegóu o deporte. con todo aquelo que tanto tempo 
En tempos, o deporte era un dos moitos xeitos de desenvolver as ca- custóu conquerir. 
,Pacidades ffsicas e sicofóxicas dos 4 ndividuos. Hastra cheg6u a de- O mesmo .oaso dos dous ·de- . 
. cirse que o.deporte· era imprescindible pra conseguirmos certa per- portes antes citados e doutros 
fección no equi_librio do individuo. Tanto.sicólogos como- médicos ou muitos é o do fútbol, baloncesto 
pedagogc;>s, non fan móis que recomendar, dun xeito ou doutro, a ou balomnán, por citar deportes 
próctica do d~porte. Nos n~nos, pra conquerir un desenrolo axeita- de masas. 
do, fólase dos xQgos, pois ben·, a función que desenipef\a o. -JCogo Hoxe Ka non se xoga ao balon
nos neno~ debe desempeñala o deporte nos ·maiores . . Pero aquí , cesto por afición ou por gusto, xó
plantéxase o problema. Cando a -~ente quere practicar.ese necesa- gase por defender o nome dunha 
rio deporte,_ non pode, catopa que o deporte non esiste e que esta casa comercial que é a que apro
palabra evoh~cionóu deica a sua ~ignificación ·actual, · que é ~6is ou , veita o que as ·.perso.as que parten 
menos a da especulación. · · · . · · o peito no campo poden dar de sí 

· · ·en. pubHcidade. Hoxe xa non se· lé, · 
Esquencendo a significación · prooedemento, r:iunca se perde. Si · «Breogárn>, senón «Breogán-Fon

política do dep~rta, ben .dara, co- .. se venden vir.ite cartóns gána~e-.· tecelia» ·ou «Bosco Schweppes» e 
mo mediQ de represión e de;i con- p0uco, si .se venden cer.i xa-se falo os :><ogadores loitan porque se be- · • 
tención qo poba:·vemos que o dé- . 'día, e. si non s.e:Veí]de ~ií)gún, no .· ba máis _Fontecelta -ou má.is «Sch
porte .é hpxe _un negocio -rf;ldondo. se gana pro tm::npowco se perde wepp'es» .que Coca-Cola. Quede : 
pra todos aqueles que queren fa- .· -nada. Por Ol1tra · baflda, isto ·do ·claro -. que .non- -estamos contra 
ce rse ricos axrña sin, tirar do seu b~ngo xa empezá a cheirar· mal, destas ca!:!as, que dabondo •fan 
peto unMa soia peseta. pc;>rque -úl.timaniente estánse poñendo os cartos anqu-e despóis 

Este último caso sería o dos di- poñendo «negocios» nos sitios -os -recoll·an con ·intere~s. senón 
rixentes do deporte, .que buscan máis inverosímiles: xa non é o-fei- que estamos contra das f!3dera-
publicidade, cartas e moitas outras .to de comercializa.r: .-lJn ·deporte E:ións e .da orgar:ii·zación deportiva : 
c;:ousas, como apoio pofüico· den- . S8flÓn o -de chegar. a facer negocio xeraL que pareeen-un fato de ve- . 
de ·un posta no que n~da pode á éonta do . descar.\so · e da vida llas das· que .se--reúnen somente 
perder e que tantas e ~antas _ s~tis=- .persoal nas .comÚnidacdes,. e deci- pra comer-e · pra .parolar. 
faccións · lle pode reportar. -n=iós esto porque ñestes. t~m¡:>os 

Pero o ' deporte tamén é ben · se anda a montar . o , bingo :O·FUTBOL 
- aproveitado -dende outras: pers- - ·¿ quén · d~ ·OS :permisos?- en ··NON E. DEPORTE 
pectivas diferentes ás dos directr-· · sótanos e .eo :pisos,·Gon· v~vendas 
vós tantas veces citados.- Pode ocupadas -.. por:. inq1:Jflinos,- que ._as· 
comprobarse a absurda ·tiabilida- · · máis. ·das veces nornr estarÍaA dis
de de algúns. que se enriquecen a postas a aturar . <(binguistas e bin
base de ir matando, .pouco a .pou-' . gueros» pem que non r;>oden facer 
co , _as tradicións oo pobo, -!r·adi- nada, }(él que aqu~es contan con 
cións amoreacias ao longo dé · apoio xudicial. · 

séculas. · Poderíamos analizar out.ros de-

OS -80lOS 
portes, de grande raig-aña na -nosa 
terra -pero pasaríamos; decantado, 
ao· masoquismo e ao .desaéougo 
r:ia xente que, coma mín, lle gusta 
o deporte, o DEPORTc, pero-non 

No tocante ao fútbol; éste xa 
non é deporte e soio quera poñar 
dous exemplos;.. -tirados de lerias 
que mantiven ron xogadores. -en 
concret© lérnbrome· de Wolf ~do 
Real Madrid- e de Piña -do 
Deportivo- e nas que -eu Hes pe-r
guntaba , si ~les gestaba o fútbol. 
WoJf .falóu ·así: «Amín gostaríame 
o fútbol. si as portas dos campos 
-estiveran abertas e a Kente viñese 
vemos xogar, ver fútbo .. tanto se 

. s~ gan~ coma se non .. Agora o fút
·bol é a mrña profesión e vivo dela, 
pero non poido decir que me gas
te, .. ». 

En canto a -Piña, . decíanos: 
«gósta.me o fútbol e.ando -><ogo nas 
vacacións cos amigos do pobo no 
que nacírr, en Bl.Jño ... ». 

Penso ·que istas duas respostas 
definen -ben o que hoxe é o fútbol, · 
hoxe non é un deporte, é un em
prego, un medio de vida pra 0 xo
gadór. Pra o aficionadó é que, se
xa como sexa, o equipo tén que. 
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ganar, e paga con dereito ao in
sulto cara uns señores medio es
.picios de inverno dándolle cauces 
a unha pelota. 

Non, así non .podB ser. O de
porte tén que voltar ser deporte . E 
un patrimonio de todos e non dos 
ricos. Compre fomentalo, con 
mai úsculas, porque ¿en cántos 
barrios se pode facer deporte? pa
récerne que nos mesmos bai rros 
nos que hai Kardíns pra nenas, ou 
sexa, en ningures. 

UVE DOBLE 
'· Os bolos foron un deporte moi 
usual -en toda Galicia, e aínda o 
son , sobre todo como medio de 
unión de todos os membros de 
parroquias e lugares. As reunións 
rios adros das eirexas, ·despóis da 
Misa , ou nos domingos -pola tar
de, non eran somente unha forma 

• ,· ._'.., .'· .. -- • -~_. • - . -· - ~-~ .. ,:_"..,••••,,:.',-:--~ • - .'·_r·:..· ~ · .. ·/_:_: .. _'~'• 

A :veda ·da Jebre 
.de pasar o tempo, senón -que ne::. 
las, ao. marxe de fideles costumes, 
facíarise tratos, cada veciño con
taba _as novas, decíanse panxola
tlas. faoíanse eontos, etc., en re-

, sume,- que os .bolos. eran un xogo 
cunha función social chave no de
senvolvemento das vilas. 

O día 2 de Santos do 1977, o 
Conse.llo Provincial de Caza solid
taba a veda .prá lebre {e tamén prá 

-perdiz) n~ provine>ia de lugo, e 
testualmente líase na -f)rensa que 
ta~ medida obedecía á «penuria» 
de ambas especies; con anteriori-

. dade houbera unha xuntanza dos 
.Presidentes das Sociedades de 
cazadores; que tamén eran p-arti- ,. 
darios de tal medida. Esta solici
tude foi aprobada -o día 11 do 
mesmo mes, engadíndose deste 

Nembargantes .. -hoxe o XDgo 
dos bolos comercializouse de tal 
xeito que é cousa cáseque esclu
siva de ~ señoritos . que cando se 
nburren van ás ben montadas 
_«boleras» , gastan cen pesos na
rnentras· toman .o aperitivo, e bo
tan unh¡;¡ partida pra demostrar as 
suas habilidades. 

·- xeito á veda xa -eststente prá !ebre 
· dende hai varios anos na provin
'Cia da Coruña, onde .se pr.ohibe a 

Nestas modernas bGleiras, pri- 1.,r----------------. 
vi\exio ·de ricos (enténdase por ri - SELECCION 
cos aqueles que teñen cartas)·, o GALEGA 
cli ente non tén que molestarse en 
nada, todo está mecanizado: os , 
carre iros por onde se tiran as bo
las están ben ,encerados e brillan-

Neste recuadro, tratamos . 
de recoller unha suposta 
«SELECCION GALEGA», que 
semanalmente irón · inte-· 
grando aqueles xogadores 
que consideramos estón nun 

tes, os bolos, unha vez lanzados, · 
érguense automáticamente e as 
bolas· veñen tamén, automática
mente, á man do xogador. -A co
modidade é plena. 

, . millor. momento de xogo. 

Caso parecido aos dos bolos é 
o do tristem.ente· famoso bingo 
que se viña exercitando nas taber
nas, nas casas, cos veciños. 

O BINGO 

, Hoxe o .bingo é outro negocio 
redondo no que se_ gana sempre. 
O «binguista» ou poseedor dun 
bingo cobra un tanto por cento 
sobre cartón xogad<? e o demáis 
repárteo en premios. Así, con este 

' . BUYO, {Coruña). 
SANTOME (Celta), MANOLO 
(CeltaL MARQUE ·(Ponteve
dra) , RICHARD (Coruña~. 
GARCIA (Coruña), CORRAL 
(Fefrol/, NANDO (FP.rrol). 

XAN LUIS, (Ourense), A. 
CASTRO, · (Coruña), PO-USA
DA, (Coruña). 

SUPLENTES: MlllAN, (Fe
rro!), CHELIS, ( Pontevedra), 
TAPIA, (Lugol. GOMEZ, (Cel
ta). TRABA, (Compostela) . 

caza . desta especie en toda clase 
de terreas. Tamén en Ourense se 
prohibíu a caza da lebre, ~unta
mente coa da perdiz charra: 

Velahf que, p0lo que se vé, este 
animal deberla -ir a mitlor por estar 
protexido -pala Leí, e por 5er éste 
un -acordo tornado dende a base, 
ou seña, polos propios cazadores, 
-da... rhaneira demoerática: A ~ebre . 
deber.fa ir, · aos poucos, recuperán-

. dose, .. propagándose .pra poder 
ocupar de ·novo aquel · lugar de 

: pr-eferencia nas listas dos animáis 
a cazarif)ro, ¿ st:1cede así?¿ aumen

, ta a · ~ebre gracias a estas medi
das? -Pode ser que nalgures, sí, 
pro moito nos tememos que na 

.- meirande parte da nasa terra non 
pase tal porque, señores, parece 
ser que o número de infractores é 
grande e a fobre síguese cazando a 
pesares de todas as prohibicións. 

. ¿ Cántos cazadores· hai que ao 
saírile unha lebre diante das per
nas, baixan a escopeta sin .pegar

: 41e un tiro? O ·-certo é que a lebre 
. non se recupera .nin se recupera
. rá. Está visto que facer leis sin ter 

detrás un aparello administrativo 
e coactivo que .. as faga comprir, 
non é nada de nada. ¿ Ouén con
trola a tanto cazador que se bota 
ao monte 7 ~<P€)ro ¿qué se cree 7», 
dirá algún , «eu son un cazador 
respetuoso coa le11'.islación». SL 
vostede sí, por vostede non o di
go, que algún sempre hal, pro son 

os menos. Hai pouro, vóu a unha 
ferreter!a facer un ha ch ave e na
mentras me atenden, un empre
gado f ala con out ro cliente, e poi a. 

conversa, ambolnsdous son caza
dores: «¿Qué tal · che foi?». «Pois 
regular, xa sabes, ·pouco hai», e 
baixando a voz, con complicidade 
si@ue «pro trouxen unha 1ebre 
boa»; o · outro surrí con picardía. 
Esto non é inventado, xúroo. 
¿-Cántas .veces se repiten feítos 
semellantes? ¿ Cántos de vos, lec
tores, sabedes de situacións coma 
ésta? e ¿ cántos, aínda pensando 
que o feíto está mal, calades? 

Esto non pode seguir así. Por 
parte dos de riba, das Autorida
des, tómese esta situación en se

. río e lmpóñanse os másimos {;asti
gos, percurando. dentro das limi

. tacións que hai, que a vixlancia e 
control sex~n grandes, coa cola

' boración da Garda Civil que moito 
• pode facer neste senso· se quere; 
· fáganse campañas de mentaliza

ción da necesidade da supervi
. vencia de cada especie; na histo

ria ·aa nosa fauna, perdemos Ka 
tmha boa ctiea destas especies: o 

· oso, o lobo cerval, o rebeco, a era
ba fera, o peto negro, o cervo e 
outras máis, e ésto non debera 
seguir. 

Sexamos cazadores de verda
de, non matarifes. Cumpramos e 
axudemos a que a lei se cumpra. 
Ortega y Gasset, no seu ensaio 
«De la aventura y la caza», di : «En 
la misma medida en que el arma 
utilizada es cada vez más efic.az, 
se fue el hombre imponiendo li
mitaciones frente al an imal , para 
no desnivelar excesivamente, co
mo si el trasponer cierto límite 

aniquilase el carácter de la caza 
transformándola en pura matan
za y destrucción». E logo engade 
«si el cazador deportivo mata la 
pieza, no es por matarla , no es un 
asesino». E certo. Ao ~er estas re 
flesións, cant~s pensarán: «E ver
dade; si eu, logo de cazar un ani
mal e amosarllo aos amigos, lle 
puidese devolver a vida , certo que 
o facía» . ¿Irnos, pois, consentir 
que eses outros falsos cazadores, 
tiradores oportunistas, estañan 
dando cara ao público unha ima
xen· falsa, que se lea na prensa 
que· xa non hai verdadeiros caza-

. dores, que por culpa duns cantos, 
se diga que non sabemos respetar 
ás especies cando o necesitan 7 Dí 
tamén Ortega: «El hombre po
-dría aniquilar de modo fulminante 

. y facilísimo la mayor parte de ~as 
especies animales, por lo menos 
precisamente esas que se com

place en cazar. lejos· de hacer és 
to , contiene su poder destructor 
fo Hmita, to 1'egula, se esfuerza 
por asegurar ta vida de las es
pecies». 

Compañeiros: Ou se adopta 
unha postura persoal , ou a situa
ción non tén remedio . Nin leis, nin 
gaitas. Ou cada ún de nós decide, 
de verdade, non cazar lebres nin 
surrir cando algún amigota nos 
conta a sua machotada ou ami 
guiños, deixémonos de cantos, 
abramos a caza da lebre f acéndoa 
legal pra todÓs e cando se acabe, 
acabóuse. ¡ Parécevos así millar? 

PATIÑO E PIÑEIRO 
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PROBLEMAS· DAS CASADAS: 
FILLOS . E CARTOS 

A situación legal da muller casada, xa non é 
tan mala como foi; xa non é aquela morte civil, 
pro alnda queda moito que arranxar. Certo que 
dende 1975 desapareceron 1ituaci6n1 tan aldra
xantes coma a da obriga legal da obediencia ao 
marido, ou de que estefta foro o representante 
da 1ua muller e ••ta 1omente poidera de:
fenderse en xuicio ao travú do 1eu home, e que 
precisara licencia do marido mesmo pra vender 
01 1eu1 propios ben1. 

Certo que o amor ou a convivencia, certo que a 
práctica real faclan que estas discriminadóns legáis 
non foran sofrldas as máis das veces, pero arrepia - · 
ba pensar que, por exemplo, se a muHer decidfa un 
dia mercar unha mesa pra o comedor ou un colar de 
perlas, e ao seu marido lle parecía mal, podfa anular 
a compra, anque si él gastaba os cartos en mercar, 
aínda que fora un castelo, a muller non podfa pro
testar. E se a muller era herdeira d~nha fortuna, 
mesmo do seu pai, precisaba do permiso do marido 
pra acepta la. SI a muller tiña un comercio e lle iba 
mol ben, pero o marido de pronto decidía que non 
lle gastaba ter unha muller comerciante, quitáballe 
o p rmlso ¡e a muller tiña que aguantarse e pechar 
o n ocio 1 

Pocll ns citar moltos máls exemplos desta te
rrilll situación que subslstia, pénseno ben, deiaa 
h i tr s anos. e que declaraba que, dende que casa
b{. a mul l r equiparábase a un tolo ou a un subnor
m 1, v r de é que cáseque parece lóxico cha
m r lmb cll ou tola a unha muller que casaba, sa
b n lo p rtlr d ntón, non podía mover unha 
rntin In p rml o do m rldo. 

Af que parte esta situación amolecéu, hai 
el >u im1 rt tití lmo pro 1 m s qu sub lsten: o 
r 1 irl Jo ontlnua r, n principio, o que tén a pa
t h pot stad sobre dos flllos, e a ser o administra-
d r el ocl d d económica familiar. 

A patria potestade ou potestade sobar dos filias 
menores igniflca, entre outras causas, que o seu ti
tul r - o pai - é o que decide o tipo de educación 
que os nenas poden recibir, si poden viaxar ou ir ao 

stranxeiro, o que os representa en xuicio, deste 
x ito, si a un rapaz de 1 6 anos o despiden do traba
llo e o seu pal non quere demandar ao patrón diante 
da Maxistratura, o rapaz quédase sin nada, ade
máis, é o administrador dos bens dos tillos - se és
tes, por exemplo, consiguen unha beca, é o pai o 
que decide cómo deben gastala. e se o fi lio merca 
un piso cos cartos que consiga traballando, o pai 

da terra asoballada 
SOLUCIONS DE 
ULTIMA HORA 

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO 

pode alquilalo e quedarse cos cartos da ren.da- . Se 
o tillo menor quere casar, necesita o permiso do 
pai. .. Así podaríamos seguir a citar 'aspectos da Pa
tria Potestade. Resulta, pois, que en todas estas 
causas tan importantes pra os seus tillos, a nai non 
tén nada que decir, asegún a leí. 

Por outra banda, _a maiorfa da xente sabe que, 
salvo pacto en contra, o matrimonio enténdense 
contraído baixo o réxime da chamada sociedade le
gal de gananciáis. Est.o quere decir.que cando se di
solve o · matrimonio - por nylidade do mesmo, se
paración, ou morte dun deles- ~s ganancias 9bti-

, das dura1Jte o mesmo por calquera dos d6us p.er
tencen por mita9e ao marido e á n:iuller. Polo tanto, 
aínda que os maridos poñ.an as casas aó seu nome, 
as fincas ou o cocbe que merca durante o matrimo
nio, todo pertence por mitade á muller, en canto 
que a maiorfa delas deixan de traball:ar ao se casar e 
podarían atoparse un día sin marido, sin. bens e sin 
medios pra ganar a vida. 

Per.o o que che ,dan cunha mari1 p~denctío tirar 
coa outra. 

Porque a lei entende que, salvo pacto en contra 
(¿e qué namorada, no in~re de casar, pansa en pac
tar nada?) é o marido o que administr~ os bens,_ in
da que pra vender inmuebles ou establecementos 
mercantís precisa .do permiso da muller. Pero cau
sas tan importantes coma as accións ou coma o co.:. 
che pode vendelas sin que a muller poida abrir a bo
ca. ¿Pode evitar que o marido, por exemplo, pida 'un 

enorme creta e, se despóis non pode pagalo, ato
parse coa casa hipotecada e perd~la? ¿ Cán.tas mu
lleres que teñen un marido negociante ª ·arriscado. 

. pasah a vida temerosas de que ,os seus.riscos o le
ven un dla á quiebra, fipando antón o r.na~rimonio .. 
sin nada 7 E todo por ignorar que poden ,evita lo so
mente con espresar que non consinten qt·Je o mari- -
do abrigue os bens gananciáis nos actos do comer
cio. ¿ Cántas mulleres, con moito mái~ sanso comer
cial que os seus homes, teñen que ver cómo o mari
do invirte os cartas comúr:is en -negocios nada' ren
table$, mercando-.fincas invendi~Jes, pis~s_ por .pre
cios altísimos, acci(>ns de ~mpr~sas ~ospeitosas e 
inseguras, en resume, ver cómo se-hipoteca o futu
m ·econór.nico. do matrimonio, ·e n.on poden facer na
da en contra 7 

T~mto o problema da patria potestade como o . 
da administración dos gan.:.anciáis poderfase solu
cion~r cunha' destas duas fórmulas: ou hen que dé
nantes do matrimonio se teña que-señalar, espresa
mente, a un dos dous como o titular de tales derei
t~s, e no~ pres_umir q0e tén de ser o n:iaridp-(o que 

. tén un grave defecto xa ·que ¿ éántas muller~s na
moradas no intr~ _ de ~asars.e se van convencer ou 
convencer ao futuro marido de que non. é,i4 o ~duca

. dore. administrador perf~ctq?) 
A~ outr.a solución é qu~ -tanto a Patria Rotestacfo 

.como a . administración dos bens seña compa~tida 
por ambolos~fous que as decisións tañan de ser de 
mutuo .. acordo e nos actos conxuntos, que ningún 
d.ele~ teña primacía sobre do oufro, que gobernen 
xuntos a sua casa ,. os seus filias e as· suas propieda
des. Pero ·aínda hoxe, que todos son demócratas, 
que todos son contrarios á dictadura, ao exer~icio~ 
do poder por unh.a sola persona, as leis siguen a de
cidir - e moita xente .. está dacordo- que nq mé!tri
monio é millar que goberne un soio, preferiblemen
te o marido, claro ... e que dous serl.a un.ha .anar:qufa. 
E con todo ¿ ónde millar que no matrimonio, con 
tantos intereses común$, debería ser rnáis fácil che
gar a un acorde? E s.i é d[ffcil ¿'ónde é máis necesa
rio, eri función 9a convivE!nci.a, chegar a un acordo . 
antes de f:!Ctuar e d~cidir? 

Estamos. no intre de estable~er .novas reg_las prá 
convivencia e mo!to máis prá conyiven~ia familiar. 
Porque mo[tas das normas l~gáis pouco teñen que 
ver coa xusticia. E non abonda con protestar. Hai 
que buscar ndv~s· fórmulas e impoñelas: e. ninguén 
l)liÍlor que vós. mulleres, .as que afn~a non fal.áche-
des,· pra facelo. · '· 

obligar ao directbr do Instituto a 
ternos alf. E, é presumible que o 
prósimo curso pase esto que digo 
con certeza. 

¿QUE FAI ¿QUE FAI A POLICIA?. ¿Onde 
se meten os cantos (ou máis aín-A POLICIA? 

Són un alumno do Instituto Po
litécnico da Coruña. E o primeiro 
ono que estudio aquí. e temo que 
s , ria tamén o último, se non cam
bia o panorama do citado centro. 
Dirl orne. pols. ás páxinas de A 
NOSA TERRA, coa esperanza de 
que alguén lea e reflesione sobor 
d probl ma que nos afecta. 

mos, parece normal, pero o gordo . 
é o que nos pasa a nós, bueno ao 
centro, que, ou continua as obras 
a mesma empresa que as esco
menzóu, ou según a lei, hai que 
agardar cinco anos pra que o 
M.E.C. convoque outro presupos
to pra rematar as obras escomen
zadas. Desto. é certo. non tén cul
pa a dirección. pero tamén é certo 
que sf ten culpa de que se esco
menzara a facer un valado e un 
frontón, hoxe por hoxe Inútiles, e 
se deixara pra principios deste 
curso, coas suas consecuencias, a 
construcción das aulas, véndose 
na abriga de ter que ir ás clases 
teóricas ao Instituto de Elviña, a 1 
km. do Politécnico. 

Maxino que xa haberá xente 
tratando de resolver o problema, 
pero se a hai , pasan duas causas, 
ou se enteran eles soios, ou como 
df o refrán: «non lles caen os ani
llos». 

Eu son un veciño de San Ro
que de Afora (A Cruña). a miña 
muller vén todos os días das suas 
clases ás dez e pico da noite. 

. da) de 'policías que hai na cidade ?, 
¿ ónde quedan as declaracións do 
Ministro Martín Villa cando dice 
que. ternos que afacernos a ver á 
policía como gardadores do orden 
público e· .das libertades? Estas e 
outras preguntas fágoas eu como 
contribuínte. 

Result que o M.E.C. sacóu a 
concurso unhas obras no centro, 
que comenzaron a fináis do curso 
posado. Concretamente. o que se 
mpezóu a facer foi elevar unha 

planta destinada a aulas, un vala
do circundando o recinto, e un 
frontón, e agora vén o problema. A 
empresa constructora non puido 
seguir pagándolles aos obreiros, e 
éstos, como é lóxico. pararon de 
traballar; en fin, que a empresa 
déu quiebra sin poder terminar as 
obras. e polo tanto, sin poder en
tregalas. 

Esto. nos tempos que corre-

Dixéronnos que sería semente 
hastra o Nadal, pro hai tempo que 
o Nada! pasóu e nós seguimos en 
Elviña. Pro eso aínda non é o máis 
grave mentras poidamos seguir 
aló. o pior vai ser cando ao recén 
construido Instituto de Elviña lle 
fag n falla as aulq_s que utilizamos 
nó ; entón, nin o M.E.C. poderá 

Pra rematar, direi unha cousa: 
cando haxa un problema, que non 
se recurra a solucións de última 
hora. como se estivo facendo has
tra de agora. Hai un problema que 
pode ser moi gordo se non se tra
ta de solucionar o máis axif1a po
sible, e poida que os aprosimada
mente 800 pais de alumnos que 
tén o Politécnico, non o vexan asf. 
precisamente polo que dixen an
tes. as solucións de última hora. 

E pregúntame eu hastra cándo 
se vai estar solucionando todo a 
última hora: non o sei. pero polo 
menos durante uns cinco anos, sr. 
X. L. L. S. 
D.N.I. 32.629.822 A Corui\a 

Onte, dende Riazor hastra a no.., 
sa casa, perseguíronna dous gra
ciosos con navalla e decíndolle 
que eran os violadores de _Riazor. 
namentras iban desabrochándose 
os pantalóns. 

Esa zona rion tén luz (bó, sin 
luz nin moitas outras causas, pro . 
eso non é materia desta carta), a 
esa hora non hai moito tránsito, 
por eso non é de estrañar que un
ha muller, ou un home, pase un 
mal rato diante de situacións así, 
aínda que semente se trate dunha 
«broma». 

Pro a miña denuncia non vai 
contra eses «simpáticos violado
res», senón contra as tan traldas e 
levadas «Fuerzas de Orden Públi
co» e os seus respc;msables. 

Durante o día é doado ver á 
policía paseando en grupos de 2. 
3 ou máis, en coches e de todos 
os xeitos, cando ·menos peligro 
hai de quei ese- «orden» e esas ((li
bertades» sexan alteradas. Pero 
durante a noite, é <?ase imposible 
atopalos. 

A QUEN CORRESPONDA e 
pra que me resposte sinceiramen
te (se é posible), pregúntolle: ¿A 
policía tén coma misión defender 
o orden e salvagardar as liberta
des nesta democracia ou sigue a 
cumprir, máis vela.damente. a sua 
vella función da dictadura? 

Xosé Lois Losada ~ui:i 
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O LIAO, OS TEARES, 
OUTRA TRADICION 
QUE NON MADURECEU 

Por F. SENEN 
Os eidos de liño, os liñares 

galfláos, tiveron dende hai moi
to tempo baril sona; xeógrafos 
da. antiguedade como Plinio· ou 
Estrabón.-dan noticia dos bós te
cid~s galegas feitos con liño, a 
arqúeoloxra confírmao nas fu
saiolas ou pesas de · tear que 
abondo aparecen nos asenta
mentos da nosa Prehistoria, a 
tradición dos tecelás ven ·dende 
moi remoto, e a mesma Castela 
recoñéceO nas ringleiras do. Du
que c;ie Rivas cando no seu 
«Castellano Leal» - _non nos es
trañemos por unha vez·- . pon 
aquelo de: 
((De fino lienzo gallego 
los puños y la gorguera» 
Os topónimos Liñares ou Liña
riños son boa proba da antiga ri
queza que. hoxe está a ermo, 
que non evolucionóu co tempo 
~ morréu, convertíndose en mo-

andando aterra 
A· PEQUENA E 
SINXELA HISTORIA 
DO TIO VALENTIN 

Os Hortas son unha familia 
de labregos -á que perteñece 
este ·servidor- asentados en 
Outeiro de Rei da Terra Chá, po
lo menos dende o século XVI 
según cantan, cunha voz urí 
pouco cascada, eso sí, vellos 
documentos. 

Un dos Hortas, irmau de meu 
abó, que se chamaba Ramón, 
foi contratista. O señor Ramón 
de Hortas fixo algunha das es
tradas provinciales da Cruña, 
principalmente pala bandá da 
Ría de Arousa. Por eso, .dende 
nen9, éme familiar o nome de 
moitos vellos caciques coruñe
ses. E tamén o nome de moitos 
persoaxes e incruso persoaxiños 
que nacero·n, viviron ou actua
ron nunha ou na outra banda da 
Ría de Arousa. Entre eles lem
bro eiquí os nomas de Viturro, 
Loxo, os Baltar, o xenial Caste
lao, Valle-lnclán, os Camba, 
García Martí ou o famoso abo
gado criminalista Xerardo do 
Val, que era de Noia, e cuio ape
fido escriben coa ortografía de..: 
trupada: Doval. · 

O caso é que este servidor, 

o idioma 
SOBRE GUE, GUI 
EN GALEGO 

No número 1 deste periódico, 
páxina 19, publicábase unha 
carta de Félix Cal sÓbre o em
prego das secuencias GUE, GUI 
na ortografía galega. O firmante 
censuraba o uso do U neses ca
sos, pois en gal~go a letra G re-

. presenta sempre un mesmo e 
único son; por isto non existe a 
necesidade de distinguir entre 
GA, GO, GU por unha parte, e 
GUE, GUI por outra, como tén 
que distinguir o español. «Polo 
tanto, -engadfa- non com
prendo o porqué de, por exem
plo, galeg-u-ismo, ou seg-u-Ir, 
etc.», que deberían escribirse 
galegi1mo e 1egir. 

GUl.EIRO 
mia de museo toda unha lndus-

-tria entorno da que viraba a so
cioloxía dunha bisbarra: festas 
da recolleita, regueifas, · fiadei
ros, ruadas, cantigas, refráns 
que se mudaban dende as la
bouras de ·s_emente e arriga do 
liño deica rematar no tear e co
bertor, a 9amisa OLI a colcha 
que levara meses de cavilacións 
e trab·a11os pra se facer. , 

Sementada a liñaza, recollfa-
se no mes de xulio a pranta, na- ·· 
mentras os ripadores batían no 
liño pra dempóis empozalo en 
auga deica que cocara e podre
cera ·a casca, así facfanse coa 

· nova semente ou · bagalla. Pra 
secalo, tendfase ao sol e xa en-. 
xoito voltábase mazar. Outra 
vez, polo outono, espadelábase 
pra desbotar asf as febras. po
dres, ao que queda pasábaselle 
o rastrelo de puas pra asedar 
aínda máis, das fías rastreladas 
sae a estopa. 

en madeixas que se levan a la
var ·e logo pasan pola devana
deira hastra facer ·os novelos 
que, xa listos amáñanse na urdi
deira do tear, · estíranse e esco
menza a complicada laboura do 
tecido: Do orgo do liño saen os 
fíos pra o qompostorio, lanza-

. deiras, tomos, canelas, esco
rnenzan a cantar co seu run run, 
e así, dempóis de moitos días de 

O liño pasa así ás mans da ~ 
fiadora, onde ao pasar polo fuso ~ 

o vai tomando corpo, ensarfllase Q 

no vrau, nos anos da sua nenez, 
frecuentaba Cespón, parroquia 
do áxuntamento de Boira, na 
que casara o señor Ramón de 
Hortas i erguera casa de seu, e 
que era meu tío-abó. Desta épo
ca lembro as miñas rubidas 6 
Monte de San Roque, punto es
tratéxico do que se olla toda a 
ría aróusán; o pequeno pelrao· 
de Cabo de Cruz, onde embar
caba nas miñas breves fuxidas a 
Vilagarcía; as escursións en bici
cleta a Noia; a voz rlas pescanti
nas rianxeiras na subasta do 
peixe, que se escoitaba dende a 
praia de Cespón. As inolvidables 
romerías do San Ramón de 
Bealo ou do. Guadal upe en Rlan
xo. E as fermosisf m.as paisaxes . · 
de Cespón, maiormente o {;am
po de San Roque, onde se ergue 
un cruceiro que recolléu Caste
lao nas suas Cruces de pedro 
na Galiza. E Valmaior. · 

Das xentes de Cespón gardo 
unha lembranza imprecisa ·e es
vaída. Hai xa moitos anos que 
non ·paréi alí. Na casa do meu 
tío abó señor Ramón de Hortas 
se~tira talar moito do tío Valen
tín, ó que f?.U non cheguéi a 
coñocer. 

O tío Valentín era nativo de 

Non !les faltá Jóxica a estas 
consider.acións .. Non sería o ga
lego a primeira lingua en que o 
G ante E ou 1 tivese o mesmo 
valor qüe ante A, O, U. Af está, 
sen ir máis lonxe, o alemán, que 
escribe por exemplo gern e pro
nuncia «guern» 

Con todo, a cousá non é tan 
simple. Para sermos absoluta
mente lóxicos, deberfamos apli
car ese mesmo criterio a outros . 
puntos da nosa ortograffa. Por 
exemplo, deberíamos suprimir a 
letra H, polo menos como letra 

· independente, pois non corres:
ponde a ningún son (e así fai, de 
feito, a ortografía italiana, con 
escasas excepcións); e teríamos 
que reríunc'iar igualmente á letra 
V, pois tampouco ten en galego 
ningún valor distinto do B (e así 

Cespón, cuñado do meu tfo-abó, 
o señor Ramón de Hartas, irmau 
da- tía Eumelia, que era a muller 
do meu· tío. Castelao, cando iba 
por Cespón, botaba gr:andes pa
rrafadas co tfo V¡;¡lentfn e,. nunha 

· ocasión, polo Antroido, _o propio 
Castelao dibuxóu, nun cartón, 
unhos anteollos xigantescos que 
lle puxeron a unha vaca, propie
dade do tío Y.alentfn,_ coa -que 
saíron por Cespón adiante a co
rrer o Antroido. _ 

O . tío . Valentin estiv~ra en 
Compostela a estudar pra crego. 
Sendo xa mocete, chegóu un 

, día .rio que plantóu os seüs estu- -
dos é aparecéu por Cespón. Seu 
pai,· n·oñ sáberido qué face.r. con 
él,· decidí u emba.rca10 prás Amé-

- ricas. E nin dito -nin feito. Mer
c-oulie u'n pasaxe, non- sei si ' pra 
Cuba ou pra Buends Aires, le
voun·o a·Vilagarcfa e alf o·metéu 
nun ·- barco, rumo á Ámérica. 
Mais cil non sería a solpres~ do 
pai cando, 6s poucos -días, o tío 
Valentfn . apárecéu- novamente 
en CespÓn. ·O que -acontecera -
fora sinxelamente que o tío Va
lentín desembarcara en Vigo on
de o barco fixera escala. E no 
canto de seguir pra América, de
cidí u voltar prós eidos natales. A 

se fai efectivamente na ortogra
fía basca). Levando máis lonxe 
este proceder, as áreas galegas 
de seseo, para ser coerentes coa 
sua fala terf an que renunciar á 
letra z e ªº emprego de e ante 
E ou 1, xa que nesas zonas estas 
letras non corresponden a nin
gún son distinto do representa
do pola letra S. 

Este último exemplo xa nos 
fai entrever un pouquiño os lími
tes dese criterio: . a ortografía 
non pode representar exacta
mente a fala. Aí nda que ha de 
procurar acercarse no posíbel á 
fonética viva, terá ñecesaria
mente que atender tamén a ou
tros factores. 

Respeito das secuencias 
G U E e G U 1, tal vez sexa verdade 

traballo e de conversas, sae a 
tarefa que, misturada con lá tin
xida, adequire rechamantes. 
composiclóns nas que se ollan 
os motivos tradlcionáis galegos 
rosáceas, patos, lisas, soquea
dos que devalan antre as barro
cas letras do que .paga a tarefa; 
no fondo tamén se pón moitas 
veces o ano de traballo, 1800, 
1900 ... 

:ANOSADB.BA / 17 

As tecelás de Allariz, de Vi
veiro, do Bolo, de Guitiriz, de 
Soutelo ou Celanova desapare~ 

ceron, e con ilas a industria non 
madurecéu dende o XIX, o mes
mo que aquilas fábricas de 
xabrón, papel ou conservas que 
os Ilustrados tanto pagaban. 
Nembargantes, no miolo das se
rras galegas: Avión, Aneares, 
Caurel, S. Mamada, as poucas 
tecelás que quedan af nda reco
llen o liño e danlle as premedei
ras que fan arranxar a· traballo 
de tecer, cecáis lembrando os 
vellos amprfos, as troulas, fia
deiros e aquelas cant igas: 

Andaste alaudando 
que tés moito liño 
e 6 teu carrancho/o, 
Clou, clou, c/ou, 
faille un calzoncillo. 

O sanso comunitario espa
ventouse. frenóu a Historia, e 
todo aquelo pasóu a ser mostra 
antropolóxica pra os Museos 
como curiosidades alleas a nós 
mesmos. 

Por M. HORT AS VILANOV A 

aventura emigrante do tío Va
lentín comenzara en Vilagarcía e 
rematara en Vigo. . 

Seu pai, non sabendo qué fa
cer · con aquel ·fillo, mentras to
maba unha determinación, pe
chóuno . nunha casa valeira que 
tiña noutro lugar da parroquia 
chamado Valmaior. Tan cabrea-· 
do estaba que non queda ollalo 
e mandáballe a comida por un 
criado, e cuia lectura partía as 
cordas do corazón. Nela decfalle 
que semellaba mentira que tive
ra o filio como un criminoso e 
que, ademáis de privalo de liber
tada, facíalle pasar unha fame 
arrepiante. En vista de tales 
razós seu pai m~ndóu que lle 

· doblaran a ración. Os poucos 
días o pai foi ver 6 fillo. A solpre
sa que levou foi maiúscula. O tío -
Valentín non estaba soio. Xun
táraselle unha compañeira. Era 
unh·a- esmoleira que iba de ca
rnlñb e que decidfu quedarse na_ 
.casa de Valmaior matando· as 
soedades -e quén sabe si ta
mén as saudades- do tío Va
lentíñ. 

O tio Valentfn · rematóu por 
facerse mestre de escola. Dé
ronlle plaza en Lousame, onde 
hai unhas minas e parto da pa-

rroquia de Fruime. Fruime trai
nos as lembranzas dos seus 
cregos-poetas, principalmente 
de D. Diego-Antonio Cernadas 
de Castro, o máis importante 
poeta galego do século XV.111 e 
un dos. precursores do noso 
«Rexurdemento» literario. 

Na derradeira época da sua 
vida o tío Valentín paseaba os 
seus xa moitos anos - pois mo
rréu moi velliño - i as suas me
lanconías polo seu Cespón natal 
ó longo da estrada - da única 
estrada - que xungue a Cespón 
co mundo ou contemplando as 
ondas mansas ou alporizadas do 
mar de Arousa, o mar dos solpo
res que dixo un poeta. 

E, i o que son as cousas do 
mundo i as voltas que dá a vi
da l, o tío Valentín, xa xubilado, 
rematóu por compoñer un trata
do pra persinarse -tiña a taima 
de que case ninguén sabía facer 
.como é debido a sinal da cruz
e compoñendo másimas mora
les, algunhas en verso, pra guía 
da xuventude. Pra que a xuven
tude non s_eguira o perverso ca
miño da sua segura perdición. 

Escusado é decir que as 
obras relixoso-morales do tío 
Valen.tín quedaron inéditas. 

Por XOSE-MARTIÑO MONTERO SANT ALLA 

que · a sua conservación na ac
tual ortografía galega se deba 
fundamentalmente ao influxo 
espáñol. Pero, afnda prescindin
do dese influxo, non faltan 
razóns para mantel~s. E é que, 
como .escribía Carballo Calero 
recentemente, os galegas «non 
estamos sós» no mundo llngüfs
tico, como están por exemplo os 
bascos, que poden éstabelecer 
unha ortografía atendendo se
mente a eles mesmos. Nós, en 
troca, «non estamos sós, e te
rnos que partir ~esa base, que é 
o real»; «a orientación, pois, da 
normalización da nosa lingua 
non se pode marcar como se 
non esistisen outras formas do 
romance estremo-occidental» 
(Carballo Calero). E decir, que 
non parece razoábel estabele
cermos nós unha ortografía pola 

nosa conta, sen prestar atención 
aos _ luso-brasilei ros. 

Por iso resulta máis razoábel 
conservar as secuencias GUE, 
GUI tal como hoxe se escriben. 

E por isto mesmo, as «Bases 
pra unificación das normas lin
güísticas do galego» publicadas 
recentemente chegan a aúgurar 
unha «futura e desexable orto
grafía na que o son patatal ( o 
do X tradicional) se vira repre
sentado por 1 ou g + e, i, con
forme á etimoloxfa e és ramas 
portuguesa e braslleira do noso 
grupo lingüístico (páx. 18). Así 
grataron de feito varios escrito
res galegos, sobre todo antes da 
última guerra civil; por exemplo, 
Pondal. (Por certo, tamén «A 
Nosa Terra» cando era órgao 
das lrmandades da Fala usóu al
gún tempo esa grafía). 



ARTE 
«ENSAIOS DE 
COMUNICACION 
VISUAL» 

«Partindo dun prantexamento 
c0leutivo do traballo, pretende
mos levar a cabo unha laboura 
de comunicación gráfica. Rei
vindicando a cultura visual gale
ga, entendendo por isto unha 
serie de feitos definidos por un
has razóns xeográficas. antro
polóxicas e etnogréficas}). 

Son lstas, verbas do «Colecti 
vo da lmaxe», que compoñen X. 
Agra , C. Berride, A. Patiño e M. 
Lamas. dos cales os dous pri 
meiros están a celebrar unha 
mostra (do 7 ao 25 de febreiro) 
na Aula de Cultura Lume, da 
Coruña. 

Cuarenta fotomontaxes com
poñen ista mostra. co nome de 
«Ensaios de comunicación vi 
sua l», dos dous arousáns, traba
llores da imaxe. 

Traballo miudo, paciencia e 
ma inación son as constantes 
de todos e cada un dos traballos 
amasados nista esposición , 
cu ios precios abranguen dende 
800 a 20.000 pesetas, algúns 
diles, precisamente dos máis 
caros. xa m reacios. 

/\ mull r e a nen za son os 
t m, principáis qu Agra e Be
rricl tr tan aquí, e cos que, em
pr g nclo coma soporte princi
p 1 , f t r fí (o papel foto rá
fic . el dlv rs s caracterf stlcas, 

ti 1 distintos tratamen-
P lclón ), qu rach n 

s, «Iluminan» ou tras 
m r , compl m n
e n con dif r nt s 
los, r cibos, blll -
d xornal, nacos 

publicacións v -
. pap 1 s. manuscritos, etc., 

onslguen uns resultados, ás ve
c ntr ñ bles e agarimosos. 
ás vec s cedas e agresivos, 
mal sempre custionadores e 
criticas. 

Interesantes «ensaios de 
comunicación visual», améis, 
polo que de contribución teñen 
á normalización do eido da ima
xe na nosa cu ltura. 

Queda ben claro, nista mos
tra, que as intencións do «Coleu
tivo da lmaxe», de dous dos 

axenda 
. ARTE 

CutJsc1t: G lerla ARABESOUE. A 
Coruñ . Clausura o 2 do marzal. 

Creo: Oleos e dibuxos. Galería 
ADRA. A Coruña. 

Agra e Berride: Fotomontaxes. Au-
1, de Cultura LUME; A Coruña. 
Clausur o 25 de febreiro. 

Manuel Trallero: Oleos, Galerla 
VAN GOGH, Vigo. Clausura o 25 
de 1 breiro. 

Manuel Torres: Oleos, acuarelas, 
dibu os. Galería TORQUES. San
tiago. Clausura o 27. 

«Ancla»: Oleos e acuarelas. CASI
NO FERROLANO. Clausura o 28. 

Mi9uel Docampo: Dibuxos. MO
DUS. VIVEN DI. Santiago. Clausura 
o 28. 

Varios: Perleuto Estévez, Xulio Ma
side, Xavier Pousa. Alfonso Suca
sas, Fiz Valcárcel, Xesús Vázquez. 
V. Vázquez Diéguez, X. Manuel Vi
dal o Virxilio. No PUB-MATISE. 
organizada por O GALO, Santiago. 
Clausura o 28 de febreiro 

seus compoñentes, niste caso, 
son - xa o dixo o crftico- «cus
tionar o arte e as suas implica
cións sociolóxicas mediante 
análisis gráficos, non sempre 
doadas pra o posible especta
dor, mais sempre reveladoras 
dunha necesidade fonda de 
plantexar significacións semán-
ticas>>. 

MIGUEL CASTELO 

MU SI CA 

CONVERSA CON 
JOSE ANTONIO 
LABORDETA 

O autor de «La vieja», «Home
naje a Víctor Jara», «Canto a la 
libertad» e outras moitas can
cións que empezan a ser cada 
vez máis conocidas, é iste ara
gonés de voz rexa e podente. J. 
A. Labordeta, catedrático de 
Historia nun instituto de Zarago
za, periodista de Andalán, e, an
tes de nada, poeta e escritor, 
que tén, dende hai tempo, 
aunque «preventivamente», asu
mido o papel de cantante «por
que habfa que ensinar á xente e 
aos p:·opios aragoneses o que 
era Aragón», anque realmente o 
que a 11 lle gesta é escribir. 

... Eu t eño estado un pouco 
en todos os lfos culturáis que se 
teñen producido nistes derradei
ros dez ou quince anos na miña 
t rr . 

¿TI es un cantante de parti
do? 

Non. non són cantante de 
rtldo. Eu mllltél no Partido 

Socl lista de Aragón. que agora 
stá a pasar por unha situación 

algo complicada. Deixeino hai 
dous meses e non estóu en par
tido ningún. Non són cantante 
de partido; levo cantando pra 
todos os partidos e pra todos os 
sinqicatos, e estóu disposto a 
seguilo facendo. 

¿Qué é pra tf ser un can
tante hoxe, e amóis un can
tante aragonés? 

Eu penso que a canción sirve 
como arma didáctica, pedagóxi
ca e cultural, e ise é o naso tra
ballo principalmente, irmos en
sinando á xente cal é a realidade 

CINE 

«A un dios desconocido» de Jaime 
Chévarri, con Héctor Alterio e M.0 

Rosa Salgado. 
Ostia de Pier Paolo Passolini, con 

T rzieff Laurut, Franco Cittl e Ani
ta Sanders. 

Luda de Humberto Solás (Cuba) no 
Cine Club ANUE, Santiago, o 28 
de Febreiro 

DISCOS 

Coral de Ruada: «Canciones de 
Galicia». Vol. 1 (CBS) S 80344. 
«Canciones de Galicia». Vol. 11 
(CBS) S 80345. «Canciones de 
Galicla». Vol. 111 (CBS) S 80346, e 
un álbum sin titulo (ZAFI RO). ZLF 
- 814. 

Andr6s Gaos: <<Aires Gallegos» e 
«Nuevos aires gallegos». Ao piano. 
Andrés Gaos (filio). RCA. SCL 
17107. 

Fausto: «Madrugada dos trapeif'OS)>. 
ZAFIRO. ES-34125. 

«Maestros de Capilla de '"- Cate
dral de Ovledo». (século XVIII). 
Obras de Joaquín Lázaro, Pedro 

da nosa terra, do noso país, e 
sobre de todo, facer da canción 
unha arma de combate e de to
ma de conciencia pra moita 
xente que está emigrada en Ca
talunya, Euzkadi ou no País Va
lenciá . 

Eu penso que nun momento 
determinado en Aragón xurdíu 
unha concienc ia de que, como 
en todos os sitios, · estivera dor
mida. Ao cabo dos anos 60 e 
comenzo dos 70, principióu a 
xe nte a collar conciencia dos 
seus propios problemas. En 
Aragón houbo cecáis unha coin
cidencia fundamental , e foi o 
problema do trasvase do Ebro; 
un xornal que se cha~a Andalán 
e logo a xente que fixemos a 
ca nción, cecáis fumos un pouco 
os movilizadores de toda unha 
conciencia que nise momento 
escomezaba a trabllar. As tres 
cousas foron fundament~is. 

¿ Cól é a situación do pro
blema lingüfstico en Arag6n? 

O problema de Aragón é que 
é trilingüe : unha maiorfa ~ala 
castelán. unha minorfa fala ca
talán e logo unha minoría máis 
grande fala o vello aragonés, a 
«fabla». Entón, pensamos que a 
xente que fala catalán, que é a 
da zona colindante con Catalun
ya, naturalmente, debe seguilo 
talando. A xente da fabla . é moi 
p o u c a d e b e n s ·e r 1 O ou 
1 5.000 habitantes; isto, claro, 
hai que conservalo, . noustante 

Furio, Enrique Manuel Villaverde e 
un Anónimo. Capilla Polifónica 
«Ciudad de Oviedo» e conxunto 
instrumental. Organo: José Luis 
González Uriol. Director: Benito 
Lauret. Libreto e asesorla musi
colóxica de Emilio Casares. «Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 
Monumentos históricos de la mú
sica española». Vol. 16 MEC 
1016 

LIBROS, 

Recupera-la salvación, de Andrés 
Torres Oueiruga. Na colección 
Xeira Nova da Editorial SEPT. 223 
páxinas 

VARIOS 

Concurso de redacción pra nenos, 
de 8 a 10 anos e de 10 a 14 anos, 
eneal do tema xenérico «A Emi
gración». Os orlxlnáis, en galego, 
non deberán ter unha estensión 
superior a duas holandesas por 
unha soia cara. Recepción de ori
xináis: dende o 13 ao 26 do mar
zal no seguinte enderezo: ATE-

por outro lado paréceme unha 
inxenuidade tentar de que todo 
Aragón fale fabla . Supoño que 
morrerá coa marte dos falantes. 

¿ Tf cantas únicamente en 
castelán? 

Canto en .castelán porque son 
de orixe de fala castelá. Cantar 
en fabla pareceríame un pouco 
demagóxico; eu nunca faléi nin 
en fabla nin en catalán, entón 
facelo cantando sería como fal
sificar a miña realidade e a reali
dade dun 97% de aragoneses 
que falan castelán. 

¿Qué · vencellos mantés con 
Galicia? ¿Quédache·moi alon
xada a nosa realidade? 

Eu teño cantando dende o 
ano 70, en diversas ocasións, na 
compaña de cantantes galegas. 
A realida.de galega quédam_e 
moi perta; nós tamén ternos 
problemas terceiromundistas: 
espartamos homes e enerxía 
eléctrica. Entendemos ben os 
vasos problemas. 

Como traballador de Anda
lán, fala· algo da vosa espe
rencia xornallstica. 

En Andalán traballa xente de 
todos · os partidos. Sempre ten- · 
tóu ser independente, e sempre 
foi moi realista, ou seña, que en 
momento ningún se tentóu su
perar as posibilidades da propia 
terra onde está; penso que sem- · 
pre soupemos o que estabamos 
a facer. lsta é a razón de que 
dende o seu nacemehto no ano . 
72 leve saíndo sen pausa. 

NEO DE MOAÑA, Rúa Concep
ción Arenal, Moaña, Pontevedra. 
(Pra o Concurso de Redacción) 

FEIRAS E MERCADOS 

Vernes, 24: A Camota, Oroso. Si
güeiro, Oleiros, Muros ~ Cée na 
CORUÑA; Monforte e a Capital en 
LUGO; Xunqueira de Ambía e Ve- , 
rín en OURENSE; e A Estrada, Pu- . 
xeiros, Cangas e As Neves en . 
PONTEVEDRA. .. . 

. Sábado, 25: Abegondo, Fe11e. Qrti- ' 
gueira e Narón na CORUNA; Pó
boa de Bróllón, Páramo en LUGO; 
Ribadavia en OUAENSE; e Caldas 
de Reis. Ponteareas e A Guardia 
en PONTEVEDRA. 

Domingo, 26: Bergondo, Bo
queixón, Montero, Betanzos, Cée, 
Melide, Noia e Padrón na CO
RUÑA; Guimaréi, Viveiro e A Pon
tenova en LUO; A Merca, O Bolo, 
Ríos e Verfn en OURENSE; e Ar
cade, A Cañiza, Cambados, Marfn 
e Redondela en PONTEVEDRA. 

Lúns, 27: Sobrado dos Monxes. 
Padrón, A Bailadon e Outes na 
CORUÑA; Sarria -:. Ouiroga en LU
GO; A Peroxa e Xinzo de Liinia en 

1 

¿Cal é a incidencia e otra
ballo dos frentes culturóis en 
Arag6n? 

Na miña terra esiste o que se 
chama a Asamblea de Cultura 
Aragonesa, que é un frente cul
tural pluripartidista; en Aragón 
acontece unha cousa que non 
sei se pasa por eiquí, e é que a 
partires dos anos 72-73 xurden 
nos pobos pequenos núcleos 
cul.turáis que organizan as «se
manas culturáis», onde se daban 
dende esposicións de piritura, 
charlas eneal de agricultura, se
guridade social , representacións 
de teatro hastra recitáis de can
ción, etc. Eiquí, amáis dos ba
rrios, é onde nós ternos a base 
fundamental do noso traballo. 
Amáis, as comisións organiza
doras distas «Semanas cultu
ráis» tañen unha grande inciden
cia popular, mesmo teñen a ca
pacidade de facer encuestas pra 
saberen que clase de actividade 
lles interesa á xente. 

Por ·cabo, ¿cal 6 a . tua opi
ni6n encol do camiñar do 
asunto _poUtico d.as nacionali
dades e rexi6ns do' Estado es
pañol? 

Eu penso que, nun principio, 
a autonomía é fundamental pra 
todos os territorios do Estado. 
Agora, a autonomía debe princi
piar polo control dos recursos 
económicos propios, xa que, 
mentras tanto, non é autono
mía, claro. 

MIGUEL CASTELO ' 

OURENSE; Cospedriño, Gondo
mar e Ca ldas en PONTEVEDRA. 

Martes, 28: Boimorto, Neda e Mu
ros na CORUÑA; Lourenzá, Parga, 
Triacastela, Foz e a capital en LU
GO; Banda e Viana do Bolo en 
OURENSE; e °Lavadores, Vilagar
cía e Porriño en PONTEVEDRA. 

Mércoles, 1: As PorÍtes, Betanzos. 
· Camota, Narón e Ordes na CO
RUÑA; Monterroso, E;laralla , Vivei
ro. Guitiriz, Castro . e Ribadeo en 
LUGO; Allariz, Entrimo .e Verfn en 
OURENSE; e Porriño e A Estrada 
en PONTEVEDRA. 

Xoves, 2: Serantes, Curtis, Carballo 
·e Melióa na CORUÑA; Rábade, 
Póboa de San Xulián, · Póboa de 
Brollón e Mondoñedo en LUGO; 
lrixo e Celanova en OURENSE; e 
Tui, Marín e Redondela en PON
TEVEDRA. 

Pregamo• 61 A1oclacl6n1 cultu
r6l1, asoclacl6n1 de veciftos, clrcu-
101 cultur611, etc. nos comuniquen 
a progra~acl6n de actos cultur6l1 
• de todo tipo con qulnc• dfas de 
antelacl6n, co ouxeto de poder 
dor cumprlda lnformaci6n. Molta• 
gracla1. 
'' . 
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GUIEIRO A NOSA TERRA / 1 9 

O Banquete democrático .de ~nxo CRUCIGRAMA 
DARIO XOHAN CABANA 

\ 

' 2 3 4 s 6 7 8 9 10 n 

As correntes liberáis en Es
paña dende o comenzo do pasa
do século foron a pouqueniños 
sin acougo e con in.quedanzas 
facendo o camiño nas erases 
homildes cunha nova doutrina 
social pra sacalos do escravo vi
vir, onde a maioría das xentiñas . 
estaban suxetos. A Revolución 
francesa de 1793 ca fervente fi
losofía dos cérebres enciclope
distas foron como un regueiro 
pra irse achegando as ideas li
bera les con novas conceutos 
pro que entón tanto se iñoraba. 
En España, dino ben erara a His
toria, como dun comenzo a loita 
dos primeiros albores do libera
lismo e o fin de cantas viñeron a · 
triunfar as novas ·ideas no pobo 
entre as moitas contradiciós da 
menta lidade de moitas xentes. 

Os mártires de Carral, en 

1846, foron os campeós onde 
mostraron enerxía nobre, contra 
o ausolutismo do Xeneral Nar
vaez, que tiña asoballada con 
impostes á Nosa Terra. Eles fo
ron os primeiros en loitar pra 
que Galicia se vira ceibe de tan
ta iniquidade. Os valentes cafron 
en desgracia por falla de prote
ción, cando tiñan a ilusión da 
victoria. Con toda esta mala ser
te non foron esquencidos no la
texar dos corazós e vida dps no
bres sentementos o virar dos 
tempos, cqmo tiña que ser. 

Dez anos despóis dos grorio- · 
sos mártires, unhas belas novas 
deron comenzo, que foi a pri
meira chamada á democracia; o 
ben sonado «Banquete de Con
xo» o día 2 de marzal de 1856, 
onde asistiron un bon número 
de obreiros, cos seus patróns, 

ANUNCIOS DE BALDE 
Abrimos a sección de 

ANUNCIOS DE BALDE, como 
un servicio gratuito pra todos 
aquel~s que queiran poñerse 
en contacto pra mercar ou in
tercambear libros, sellos, re
vistas, ouxetos raros, organi
zar viaxes, e todo tipo de cou
sas que se aparten da publici
dade común. Os anuncios de-· 
berán remesarse ao Apartado 
dé Correos 1031 de Santiago, 
Ref. A.B. (C). (un mósimo de 
25 palabras). 

Busco traballo como- pintor da 
construcción, como peón ou ou
tros servicios. Agradeceríao, por 
atoparme sin traballo e sin paro, 
tondo que manter familia. Xosé 
Manuel Vareta Portos. Trave
siQ Garcla Prieto, n. 0 2, baixo. 
Santiago. 

Profesor de auto-escuela titula
do. busco traballo en Galicia, a 
poder ser en Vigo ou na Coruña. 
Xurxo Alvarez. C/ Valenzue
la, 10, 2. 0

• Madrid (14). Tfno .. 
222 25 30. 

Merco «Diccionario de escri
tores galegos», (Couceiro Freijo
mil), Colección «Grial»: «Presen
cia de Galicia», «Pintura actual 
de Galicia», «Aspectos económi
cos y jurídiGos c:le Galicia». Ch. 
Lombardero Rico ... Pla:ia de Es
paña 9, Ribadeo, Lugo. Tfno. 
110628 

Teño local pra mozos/as, gos
tándolles a música, pra ade
prender a tocar en ratos libres, 
improvisando, ou escoitar cal
quer tipo de música. Manoel 
Carballo Gómez. Ap. de Co
rreos 21. A Coruña. 

Licenciadb en Ciencia.s _Quí
micas con esperiencia en emul
sións fotosensibles, adhesivos, 
formulación e fabricación. 
Razón , Vigo, nos teléfonos 
270266 e 294970. 

Busco traballo. Teño dez anos 
de esper!encia en contabilidade 
mecánica. Tamén traballéi de 
viaxante de comercio. Ref. AB 
L06. Apdo. 1031 . Santiago. 

Solicito correspondencia con 
mulleres solteiras de % a 65 
anos. 

Escribir a Manuel Doce 
viñas, Pontedeume, Capela, 

- As Neves. A coruña. 

Vendo un Radio-Cassette de 
coche stereo, marca Philips, en 
moi bon estado. Xavier Martf
nez, C/N-ueva 23, 3.0 B . . San
tiago. 

~ 

\. . 
·tódolos obreiros foron servidos 
por estudantes -vestidos de frac 

: e de-lévifa, entre eles había moi
tos int~lectuá1s, como tamén 
poetas, un diles , o malogrado e 
xenial Aurelio Aguirre, compos
telán de ilacemento, que leéu ·na 
hora dos brindis unhos fortes e 
-humáns versos en favor das cla
ses traballadoras, dándolles 
atento pra -seguir. o camiño da 
legaii.dade e da xusticia, o ·mes
mo fixo o bardo poeta Eduardo 
Pondal nunhas décemas que 
adicara, coma Aguirre, a aquela · 
fervente xuventude namorada 
toda ela de libertade. 

A cidade por aquiles tempos 
tremosa, veía naquel banquete 
o comenzo revolucionario, por
que xamáis se vira cousa seme
llante creendo que de alí hoube
se un levantamento, porque tan
to o clero como a aristocracia 
tiñan metido na testa que cousa 
boa non podía ser. Nada pasóu 
salvo a inquietude dos que sem
pre pensan mal... No banquete 
de Conxo non se diron mostras 
de ir contra ninguén, o que se fi 
xo foi darlle ao pobo unha de
mostración que de alí pra diante 
as ideas liberale~ triunfarían có
mo así foi. Despóis de cento vin
te e dous anos de aquil grorioso 
qanquete, entre sangrentas loi
tas e ditadu ras, pechados os 
beixos e coitado o esprito, espé
rase o día da Hbertade anque hai 
moito que faguer; porque nemi
gos hainos abando que non 
queren que brile a doutrina da 
xusta e verciadeira democracia 
pra ben de todo_s. 

ANTONIO PRADO DIAZ 
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HORIZONT AIS: s 6-

1. - Demente. Pedra miúda. 2. - Suprico, reclamo. 
Feixe pequeno, atadallo de causas. 3. - Sol. 4 . - Manti
do, sin fame. Contracción de preposición con demostrati 
vo (pi.) 5. - Arganas, partículas ásperas. 6.-Mazá con 
forma de pera. 7. - Partícula que denota carencia. Louva
rían. 8. - Agachados, ~chaiados. Lareira ou fogar. 
9. - Condicional. Cabalerfas. Botar grá, froito. Ataño 
grande. 11 .-Ao revés, nave. Ao revés, adivertimento, 
celebración. 
VERTICAIS: 

1.-0nomatopeia de golpe. Terminación verbal. 
2. - Pronome. Contracción. 3.-Ao revés, poño ladrillos 
en forma de parede. Seituro, recollo o trigo. 4. - Meteoro 
eléctrico. Batracio. 5. - Dise das vacas moi bravas. No 
galega occidental, solución do sufixo latino «-anu». 
6. - Variante de «aire». Persoaxe bíblico. Nome de letra. 
7.-Suxéteno. Ao revés, anceio, desexo. 8.-Visceras. 
Batracios (en plural). 9. - Pronome. Buxos. 10.-0utra 
causa (antigo). lnterxección pra animar. 11 .-Ao revés, 
peito. Ao revés, realizas. 
SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA ~O NUMERO 4: 
HORIZONT AIS: 

1. - BOIS. ocas. 2.-ALLO. POLO. 3. - CA. RIBEl 
RO. EN. 4.-0 . BOLO. CANS. O. 5.-0 . LIÑOS. O. 6.- L. 
AMAR. NAIS. L. 7.-UN. ASOLANA. TE. 8.- VOAN . 
CIES. 9. - ANOS. ARRE. 
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A) . Planta da veira dos ca
minos usada en farmacia 
pra combater doenzas car
díacas. 

B). Fanse na noite de San 
Xgan. 

C). Caen do campanario. 
D) . Así está o coello do monte 

cando se mete na sua ca
sa. 

E). Branca e azul. 
F) . Por riba de Melide. 
G). Quén lle dera ao papa

viños meterse nela ! 
H). Nome propio con mesón. 
1) Anaco de terreo pechado, 

unido á casa do labrador e 
adicado a varios usos. 

K). Home aínda pequeno. 
L). Anda polo ceo. 
M). Ou non, esa é a cuestión. 
N) . Determinado. 



OS MONUMENTOS: 
significativo que estaña ameazado de Inmediato · · . · · · _ · · 

Fara dalgún edificio mol determinado e mol VIDA E MORTE 
d~rrlbo, poucas veces se fala de defender o pa-
trimonio arquitectónico como parte do patrimo
nio artfstlco e cultural. E afnda nesas ocaslóns, 
non é doado atapar outra causa que lalos sentl
m ntáis e nostélxlcos en evocaclóns de tempos 
Idos representados ou relembrados polo edificio 
n cue t lón, nin tampouco fuxlr de poslcións es

t tlc l t con lnvocaclóns é beleza das formas 
ou d actitudes culturallstas cheas de citas e re
fer nclas a un certo xelto de contar a historia 
das artes e dos estilos artísticos. As tales defen
sas adoltan asf a quedaren reducidas a perdidos 
combates de esforzados e solitarios cabaleiros 
que con inxel expada de madelra queren parar o 
imparable avance dunha máquina guerrelra per
fectamente preparada, tentan desmontar unha 
estratexla fundada nunha lei hoxe tan lnesorable 
como a da gravedade, a lei do máls grande be
neficio no mfnimo tempo, que é a que goberna 
todo o mundo capitalista. 

Detrás de cada construcción singular que se 1 

destrúe, de cada barrio, aldea ou conxunto ca
racterizado que se delxa arruinar, hal un interés 
especu1ativo, unha cuestión de rentabilidade, na 
escada de valores vixente na sociedade capita
lista, máis forte que os méritos culturáis ou 
históricos contidos nise edificio ou conxunto. O 
ataque esté polo tanto plantexado no plano es
tructural da economía. A defensa, pra poder ser 
eficaz, non debe estar desenvolta esclusivamen-
te no plano superestructura! dos valores históri
cos, artísticos ou sentimentáls, porque eso é 
condenala ao fracaso. 

Os casos que se veñen dando nos derradei- . 
ros tempos de edificios, espacios públicos e con
xuntos salvados do andaclo demoedor e recupe
rados prá comunidade, dannos a medida do que 
pode ser unha resposta axeitada. Son exemplos 
nos que aparte de razonamentos culturáis, asis
ten fortes presións de organlzacións populares, 
asoclaclóns de veciños, partidos polftlcos, etc.: 
xa non é somente contrapoñer cultura e Intere
ses ·económicos, senón e sobre todo, reclamar o 
uso e posesión directa dun espacio, dunha 
construcción, pero tamén reivindicar o dereito a 
ser facedores da cultura e protagqnistas da his
toria. Transfórmase asf a cuestión, inscribfndose 
dentro da máis xeral estratexia da taita pola he
xemonía dentro da sociedade, loita da cal forma 
parte a reivindicación de todo ise complexo 
mundo da Cultura deica o de agora detentado 
polas clases que se sucederon na dominación 
social. O proletariado e as clases populares, que 
coas plusvalías do seu traballo posibilitaron a 
creación da «gran cultura» polos estratos máis 

CARLOS ALMUIÑA DIAZ 

refinados. da aristocracia e da burguesía, tañen 
dereito a entrar en posesión desa gran cultura, e 
deben recuperar tamén pra iles a outra cultura, a 
cultura popular, que crearon directamente e' que 
hoxe lles é espropiada pra ser consumida como 
unha mercancía méis.' 

A defensa dunha arquitectura, dun espacio 
urbano, dun trazado, dunha paisaxe, en suma, 
dun monumento, debe pois· formar parte dos 
máis elementáls programas reivindicativos en 
canto que os valores culturáis trascenden á cir
cunstancia social que os producíµ, e como pla
cer oi.J goce estético, como eleníe.nto liberador 
do home en definitiva, son apropiables, polo uso, 
por outras clases distintas daqueías que crearon 
o qbxeto cultural pra o seu esclu_siv_9 pisfróite. 

E non é ésta unha postura que tanda á c:on- . 
servacióri purista. Trátese, polo contrario, de dar 
unha visión dialéctica, desacralizadora do monu
mento, que debe pasar a «vivir . na contamina
ción da vida diaria, transformándose, adaptán
dose, acollando funcións novas e controvertT- -
das>>. (A. Rossl). Trátese de ficar lonxe do cUlto 
fetichi~ta á mo,numentalid~de intocable que se 
dá por veces dende as posicións culturalistas, as 
cales, a forza de reservalo prá degustación de 
paladares esquisitos e refinados, reducen o mo
numento a cousa m.orta e conoenan a vida qu-e 
poida haber nit' á desparición. . 

Tamén en razón diste carácter dialéctico, 
non se pode reducir a monumentalidade semen
te a aquiles editicios que reciben tal calificación 
por medio dun decreto ou dunha disposición ofi
cial, nin pensar que lles cumpra pasar dos cen 
anos como deica non hai moito esixía a lexisla-

ción sobre o Patrimonio Artístico. O monumento 
definase como un feito ffsico primario ou de re
ferencia, que tén a capacidade de actuar pola 
sua presencia como polarizador e ordenador da 
actividade humana nun territorio, con carácter 
de persistencia pero non de i'nmutabilidade ab
soluta. Así, dende o punto de.vista da arquitec
tura pode adquirir tal condición un edificio, co
mo unha eirexa ou un mosteiro, ou un conxunto 
de edificios singulares ou non, tal como ocurre, 
por exemplo, nos casos de vitas como Ribadavia, 
PoAtevedra, Santiago, etc. Pero tamén é monu
mento a persistencia dun certo trazado urbano 
aínda que se renoven as arquitecturas nn im
plantadas, como pasa nos exemplos citados e en 
xerat no.s cascos históricos de case todas as ci
dades medieváis, que non conservan práctica
mente edificio ningún daquela época; e é monu
mento a persistencia dunha tipoloxía caracterís
tica de vivencia por riba das modificacións que 
impoñen distintos a.sentamentos, como poda
rían ser as pallozas dos Aneares e o Cebreiro, 
non ·cada imha en por si coas incomenencias 
que h~i pouco nestas mesmas páxinas viamos 

-no caso do Piorneda, pero sí como tipo arqui
tectónico e constructivo en conxunto. E en canto 
que a arquitectura non somente se refire á cons
trucción, senón en xeral á forma física do espa
cio habitado, chega a acadar o carácter monu
mental o xeito de asentamento humano no terri
torio, persistencia con máis forza ordenadora da 
ac;tividaqe que calquer pµtrp elemento físico . 
construfdo,· e que non é das ·menos ameazadas e · 
atacadas en Galicia, tanto dende o punto de vis-. 
ta económ.ico cando se fala dos custes da dis
persión sen recordar os cüstes saciáis da aglo
meración, como dende unha lexislación urbanís
tica dictada baixó supo~tos pro-concentraciona
rios e alleos. 

Queda agora, e xa como remate, por indicar 
calé o valor prlncipal do monumento arquitectó
nico, que non fica en esclusiva nos méritos cul
turáis máis ou menos abstractos nin en degusta
cións estéticas individuáis. Edificios e conxun
tos, e ~obre todo, trazados, tipoloxfas e xeitos de 
impla.ntación no territorio, son o resultado de 
formas tradicionáls de vida e como tales, capa
ces de repropoñer elementos ligados á colectivi
dade, apropiables no presente e susceptibles de 
recompoñer a continuidade histórica interrumpi
da polos procesos especulativos. 
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