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Os intereses internacionais pesan nas Canarias dun
xeito especial. Coa retirada colonial española de
Africa (lfni, Guinea e Sahara), o valor estratéxico
d_
as illas, importantes a nivel de comunicacións
entre Europa, Africa e América é importante pra
o contrai pola OTAN do Atlántico Sur, medrou
estraordinariamente; a cen milla_
s, a Guerra do
Sahara, internacionalizada por Francia
empregando aeroportos canarios. O corpo máis
importante da Lexión Española na illa de
Fuerteventura. Bases ianquis, naval e aérea na
praia do Burrero e o aeroporto de Granadilla. Os

Retirar os aforros_
Ante a conxelación de contas bancarias pola falla de pago da «Cuota empresarial», os

labregos retiran os aforros das
Caixas.

Póx . .5

forzas políticas españolas, asf coma
a maior definición dos movimentos
~ nacionalistas, en Canaria~ albíscase ·
--' unha nova etapa histórica.
O actual movemento independentista atopa os

Elecci6ns
Sindi.cais

Primeiros pasos do fútbol

- A celebración en Galicia
das eleccións sindicais, está poñendo de manifesto a
presencia das tradicionales
CC.00. así coma o pulo da
central nacionalista ING.

Páx. _3

A OTAN
a Africa
A OTAN (Organización
do Tratado do Atlántico
Norte), co traslado· dos
puntos quentes a Africa, intenta contre>lar co seu potencial bélico a zona africana.
Póx. 14

Pinilla, 84 anos, xogador internacional, conta pra «A NO-

SA TERRA» os primeiros pas~s do fú tbol galego.

Póx. 15

en poleiro alleo
A POLICIA
ARMADA CAMBEA
DE CHAQUETA
Asegún podemos ler nunha
nota espallada pola axencia
Europa-Press e publicada por
gran parte da prensa o día 23, a
Policia Armada vai cambear de
uniforme. Entrecollemos os seguintes párrafos:
«La chaqueta que actualmente f arma parte del uniforme de
la Policiía Armada podrfa ser
sust/tuida por una prenda más
ligera o flexib/e, parecida a una
cBzadora ... >J. «Aunque nada está
decidido, tamblén cambiará el
color del unlforme». Uno de los
colores que se barajan es el
marrôn claro.
«El nuevo unforme será, sobre todo, más funcional que el
actual (... ). Se tratará de conjugar la estética imprescindible
con la f unciona/idad, dado que
el uniforme habrá de ser adoptado para prestar servicios muv
diferentes, como son el mantenlmiento del orden público en
sltuaciones de alteración ca/lejera, v la presencia de las f uerzas del orden en las vías urbanas, en mislones de patrulla».
«Hav que tener en cuenta,
por otra parte, que el nuevo
uniforme no será ya, probablemente, de la Policía Armada, sino de la Policia Nacional, según
los cambias de estructura y
nombr previstos en los proyec-

tos de reforma de las fuerzas
policia/es y del orden».

Cambeo de nome, cambeo
de uniforme, pra que nada
cambee ...

CANARIAS
AFRICANA
Ante o acordo do Comité de
Liberación da Organización pra
a Unidade Africana (OUA) de recomendar ao Consello de Ministros da devandita organización
que solicite ao Goberno espaflol

2 / ANOSATERBA
ca de Canarias y su indudab/e
españolidad, unido a la debilidad y torpeza de la po/ftica exterior de los sucesivos gobiernos
españo/es, ha /levado a esta situación que podríamos calificar
de absurda».
PCE: «Es algo escandaloso e
intolerable. Nadie con un mínimo de sensatez puede ignorar
que Canarias es parte de España.(.. .). Es un tema que no se
puede ni discutir y menos aún
negociar (.. .)>).

Hal que sinalar que tanto o
PSOE como o PCE, a pesares
da súa espai\olidade, reconocen na teoria o dereito dos pobos 6 súa autodeterminación.

como los internacionalistas que
por sus ideas luchan allf donde
sea preciso. Cubanos que por
una u otra razón se pueden encontrar en Afrlca matando juntos o entre e/los».

Pra o crcmista foi mol f6cll
darlle a volta a todo e trabucar o que é unha evidencia:
que o mercado de mercenarios se nutre dos pafses con alto Indica de paro, coma o Estado espaftol, onde non hal cubanos en paro, e xustificar a
agresión Imperialista sobre
Africa coma un lfo entre cubanos.

OBREIROS
DA GUERRA

que reconsidere a súa negativa
a permitir que unha comisión Investigadora da OUA viaxe és
Illas Canarias pra informarse da
súa situación, os comentarios
na prensa española foron moitos. Reproducimos a continuación as opinións do PSOE e PCE
recollidas do xornal El Pais do
21 de febreiro:
Todos los partidos pollticos,
en el aban/co comprendido entre Fuerzs Nueva y el Partido
Comunista, han emitido comunicados de protesta en relación .
con la decisión de Tripo// (... ).
PSOE: ((Nos parece un acuerdo grave e lntolerab/e. La ignorancia que muchos países africanos tlenen sobre la rea//dad
socioeconómica, étnica y pollti-

Nun comentaria de José de
Cora, publicado polo xornal E1
Progreso de Lugo do día 23 de
febreiro, líamos a seguinte información:
«Por Madrid andan reclutando mercenarios para alguna de
las guerras de Africa. Hace unos
años el centro de reclutamiento
era Londres y se explicaba por
su cosmopolitismo (... ). El que
DESTRUIR
ahora se vengan a Madrid para
A ECOLOXIA
buscar asalariados de · la guerra
nos produce cierta intranquilidad». Máis adiante di: «En BiaO xornal El País do 2 1 de febreiro pasado inclúe un reportafra, hace diez años, es os mercenarios /legaban a cobrar 800
xe de Benigno Varillas sobor da
dólares mensua/es a/gunos teactual política de repoboación
nían seguros de invalidez por
forestal coma un atentado contra da natureza. Reproducimos
diez mil dólares o más. Es de suos seguintes párrafos.
poner que las tarffas actua/es
«Un autodenominado Cohabrán subido a/ mismo ritmo
mando lrrintzi ha amenazado
que la vida. Y como el caso de
con destruir todas las plantacio8 ia!ra, el dinero destinado a esnes de pinas insignis, si las
tas contratos revela claramendiputaciones de las cuatro prote que los intereses internaciovíncias vascas no toman, en el
na/es s/guen manejando Africa a
su antojo».
p/azo de seis meses, alguna meNembargantes, nun dos pá- . dida para solucionar los graves
rrafos o cronista di inxenuamenproblemas que estos causan a la
tierra ... JJ.
te: «Menos mal que, según la
misma información (os contra«En Ga/icia más del 80% de
los incendias forestales son pro:.
tados), se trata fundamentalvacados».
mente de cubanos... Cubanos

<<Según Santiago Castroviejo,
1a po/Ftica de activar a toda costa las repoblaciones, sin detenerse a ana/izar profundamente
las condiciones biogeográficas,
se mantiene desde los primeros
años del franquismo y se fue incrementando a/ tiempo que
también se incrementaba su poder el oligopolio de la industria
transformadora (celulosas)».
«En 1-974 el 82,5% de la superfície se ha repob/ado con con/feras (pinas), el 15, 7% con eucaliptus v el 1,8% restante con
frondosas diversas>J. ((Las repoblaciones tal v como se vienen
haciendo producen graves alteraciones ecológicas que apuntan hacia la esterilidad del terreno y desaparición definitiva de
gran cantidad de los elementos
que constitven nuestra fauna v
fiara autóctona».
<<Mientras que en muchos
países europeas el eucaliptus
apenas es utilizado por su pe/igrosidad ecológica, /cona repuebla sin cesar nuestra geografía con esta especie».

Resulta prad6xico que o encargado de velar pola conservación da natureza e pola
equilibrio. ecolóxico, lcona,
seña precisamente o responsable, especialmente en Galicia, de destruflo e preparar o
camiño aos enterradores: as
celulosas.

v

MAIS

SUSCRITORES
XA AGARDAN
POR NOS
NA SUA CASA

o

As tarifas d" envl" por one Mrón: Oalida • o htado lspaftot 1.200 "9., luropa 1.600 Ptt., Arxentina 2.300 "9., USA, Canadó, Afric• e Suram6rlca 2.050 Pts.
hr .... m.... aa tarifas ..,.n • mltacle das anuais nMlt1 50 "9.
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AS ELECCIONS
SINDICALES
Dacordo cos resultados aín.da parciales que as diferentes
Central es Sindicales ·están
conseguindo no noso país, as
presentes eleccións a delegados. de empresa son significativas se temos en conta, por
unha banda, o número relativamente importante de rep resentantes conseguido pola
única central nacionalista,
ING, central aínda de corta vida pero que vén mantendo unha presencia organizativa e.
movilizadora evidente entre os
traballadores galegos, e a falla
de resposta a moitos sindicatos estatales que demostran
nori ser máis ca unha forza
teórica no país, como é o caso
do S.U. ou a CSUT, esta última reducida prácticamente a
un só sector laboral, a construcción, anque sin ser maioritaria no mesmo.
Asimesmo, agrupacións
sindicales coma a USO, de
orientación cristiana e autoxestiona ria, tampouco non
aparecen, asegún estas. eleccións, coma unha alternativa
que represente case nada entre os traballadores galegos.

CADRO BRANCO
Aumenta a gran ritmo o número de nenos rexistrados con
nomes galegos. Os móis usuales son: Roi, Vago, lois, Brais,
Iria, Antfa, Maruxa, etc.

Edita:
Promocións Culturáis Galegas,

S. A.

Comisión de Fundadores:
Acosta Beiras, Xoaquín. ·
Fontenla Rodrfguez, Xosé Luis.
López Gómez, Felipe Senén.
Morales Quintana, Xosé Enrique.
Varela García, César.

Director:
Margarita Ledo Andión.

RE;SUL TADOS PARCIAIS OBTIDOS POLA CENTRAL NACIONALISTA

ACTIVIDADES

NC de

NQ de

empresas

Delegados

Artes Gráf.
2
Banca
12
Garnie as
2
Comercio
7
Conserva
3
Constr~~i6n
15
Frío Industrial 2
Lácteos
3
Madeira
16

5

30
12

20

40
15

9
11

51
6

29

19

4
16

32
107

2

373
2

1

3

1

14

80

1

1

57

Oficinas
Prod. Avícolas
QuÍmicas
Sanidade
Te¡til

12

52
5

~oTes e ·pedras 1

Metal

I.N.G.

2

45
1

13

78

37

7

16

15

Vidr~,O e Cerámicqll
Auga, Gas •••
Bebidas
1
Calzado
4

70

51

1

1

4
2

Transporte

~-----=--------------------------------------~

· o.P~ .

1

4
5

Pel
Minas

1

1

1

2

4

Ensino

1

Limpezas
Alimentaci6n

5

11
3
15

2

4

15
4

Combustible
Espectáculo

1

1

1

3

3

3

Hosteler{a
Mar
Total

2

2

2

1

1

1

197

955

4'48

2

Diseño e confección:
Pepe Barra.
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Ramón Pousa, Xosé López, Antón L.
Galocha, !sabei Alvarez (A Coruña),
Laio González (Ferrol). Paca Arrizado (Lug.o), X. A. Carracedo (01,1rense), F. Franco, Mario Pousa, lgnacio
Briset. Guillermo Pérez (Vigo), Gui-

A lntersindical Nacional
Galega preséntase ás eleccións cunha alternativa anticapitalista e anticolonial e na defensa da autoorganizació~ dos
(Puerto Rico), E. lbarzábal, X. A. Gaciño, Mancho Viña.

ANOSA
Redactores e colaboradores: Xosé

En canto ás centrais es- traballadores galegos, e aínda
pañolas, denominadas «gran- que como Central formalizada
des centrales», Comisiones tén pouco máis dun ano de
Obraras, está a conseguir uns e'sistencia, polo número de deresultados que evidencian a legados conseguidos e pola
súa tradición e implantación presencia na pequena e meefectiva en diferentes ramos e diana empresa, fundamentalsectores, con predomínio na mente, vén demostrar o. avangran empresa onde, por outro ce da alternativa sindical nalado, se concentra a que pode- . cionalista entre gran número
ríamos denominar, polas súas de ramos e sectores por outra
condicións de traballo, «aristo- banda moi característicos da
cracia obreira». CC.00., sindi- estructura laboral esistente en
cato que defende as alternati- Galicia. Santiago, Ourense e
vas sociales e económicas Lugo son as zonas nas que
pactadas na Moncloa, é unha proporcionalmente e en relaCentral cunha política de cións ás centrales estatales
apoio ao actual proceso de- ten acadado maior representamocrático formal se ben de- ción, sendo importante a preclárase partidaria do socialis- sencia en ramos coma Químimo na libertada. Nembargan- cas, Vidro, Cerámica, Limpeza
tes, compre ter presente a per- e Madeira.
da de incidencia real que está
Pra rematar, nestas electendo, dado que, hastra hai
poucos anos, era, na práctica, cións compra ter en conta a
a única forza sindical organiza- imposibilidade de participación pra as empresas de meda.
nos de 6 traballadores, moi
Os resultados da segunda importantes no noso país, fei«gran central», a UGT, sindica- to que deixa fóra dos resultato que se define como socia- dos un sector importante e
lista, son moi inferiores á ante- significativo da clase obreira
rior, a pesares tamén da gran galega.
presencia propagandística de
que fai gala,. e dos medias con
que conta, resultado ·normal se
se ten presente que ven sendo
CADRO NEGRO
un sindicato inesistente no
movemento obreiro galego
A morte do soldador Xos,.
dos últimos anos. Apoia, asiluis Fernóndez Casós nas obras
mesmo, ao pacto da Moncloa de Aluminio-Alúmina de San
e obtivo delegados nos secto- Ciprián, asf coma a de Ceferino
res técnicos e administrativos Suórez Dfaz ao cair dun andafundamentalmente.
mio nas Pontes, poñen en evi-

llermo Campos (Pontevedra}, F. Cusí. Emilio Veiga (Barcelona), P. lparraguirre, L. Auzmendi, A. Amigo
(Donostia), Marfa Alonso, L. Celeiro
(Madrid}. C. Durán, R. Palmás (Londres), Carlos Díaz (Xinebra), A. P.
Dasilva (Porto), X. Cambre Mariño

Fotograffa: Brais, Piño, Fenando
Bellas.

Dibuxos: Xulio Maside, Xaquín Marfn, Alfonso Sucasas, X. Carlos.

Redacción e Administración: República de El Salvador, 25, entrechán, Santiago. Tlf. 591 821. Apdo.
de com:ioi; 1.Ç>31 .

dencia, unha vez máis, a cativeza de medios e a falla de condici6n1 con que moitas empresas levan a cabo a esplotaci6n
da Nosa Terra e dos nosos homes.

lmprenta: «La Voz de Galicia, S.
A.». Concepción Arena! 9- 13. A Coruña. Dep. Legal : C - 963 - 1977.

Oistribúen: A Coruña, HENCHE, tlf.
207020; Santiago, PRENSA NACIONAL, tlf. 583456; Ferrol, DELTA. tlf. 353992; Vigo, DISTRIBUIDORA VIGUESA. tlf. 414570 41 91 86; Pontevedra. SUTI L; Vilagarcia, PAMPIN, tlf. 500829; Lugo,
FOLLAS NOVAS, Télf. 217685; Ourense, Vda. de LISARDO; Barcelona,
F. RAFALES ARTAL, Télf. 2433658.
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MENTRAS POLAS RUAS DE SANTIAGO O PASADO SABADO DtSCURRIA UNHA MANlu
FESTACION EN APOIO DUNHA lEXISLACION QUE OARANTICI ºUBRE DERl!ITO AO
DIVORCIO, UN GRUPO REDUCIDO DE PERSOAS, EN DESACORDO, CANTABA O «CARA
AL SOL».

A 1ega11·zaci.6n da ·AN-PG
Respondendo 61 resolud6n1 dos 1eu1 Plenarlos de Zona, a organlzacl6n naclonallsta AN-PG presen·t ar6 pra nova tramltacl6n 01
Estatutos 6 Direccl6n Xeral de Asoclacl6n1 Polftica1 do Goberno e1paftol, coa finalidade de conquerir o 1eu reconocemento legal. Se
ben numerosa• entidades, penoa1 e asoclacl6n1 populares 1e vlfteron pronunciando a favor de que a Asamblea Nacional-Popular
Galega fose legalizada, recentemente 25 membros desta organlzaci6n naclonall1ta foron procesado• pola venda · pública de propaganda na cidade de Santiago e condenado• ao pago ~e 1.000. pe1etas de multa cada ún, ·mentra1 01 Gobernadores clvile1 enviaban
circulares -coma a que publlcamo1- das que pode deduclrse un
m6vil lntlmldatorlo pra que 01 Axuntamentos non se pronuncien públicamente tobre o derelto da AN-PG a ser legalizada.
APOIO DA EMIGRACION
E DO <<BERGANTIÑOS C.F.»

BRU

«A AN-PG tén demostrado
dende a súa fundación en abril de
1975 unha loita consecuente cos
intereses das clases populares galegas a través de múltiples movilizacións e respostas a todo tipo de
asoballamento ... ¿podemos considerar democrático á un goberno
que se nega, repetidamente, a le
ga/izar á totalidade dos grupos
pollticos?». Neste senso se manifestan 260 galegos emigrados

Distribuidor

que dende León nos remesan un
escrito contra o que consideran
unha medida discriminatoria que

FERRETERIA

aos galegos se nos bota unha vez
máis.

SILVA

Asimesmo, os xogadores, entrenador e directivos do Bergantiños C. F. entenden que a non le-

galización da AN-PG é un atentado contra o dereito irrenunciable e
natural de libre asociación», sinalando: é curioso, ademais, que todo tipo de organizacións e sociedades -aparte xa das estrictamente po/fticas - se pronunciasen e apoiasen a campaña pasada
a favor da preautonomla de Galicia (Celta de Vigo, Deportivo da
Coruña... ), e en cambio ningunha
destas sociedades se pronunciou
pola legalización da AN-PG e da
UPG, polo que pensamos se non
corresponderá isto a un determinado apoio a certos intereses que
non señan precisamente os de
Galicia.
O comunicado do Bergantiños
C. F. remata facendo un chamamento a todos os deportistas pra
que se suman a petición de legalidade pra as devanditas o~ganiza-

23

Pontevedra,

PONTEVEDRA

~e

cións políticas e pra conseguir sociedades deportivas democráticas
e galegas.

VILAGARCIA:
A CORPORACION
NON SE PRONUNCIA
Quizaves· tendo en conta a circular que reproducimos, o Axuntamento de Vilagarda non incluf u
no orden do dfa do pleno da Corporación un escrito presentado
por afiliados á AN-PG no que se
solicitaba o pronunçiamento do
mesmo sobre a legalizaeión.
Diante deste feito representantes
da organización nacionalista e popular entrevistáronse co alcalde
quen alegóu que a lectura do escrito remesado seria un escopetazo a mis compañeros xa que, según a súa opinión no están forma-

dos pra opinar sobre este tema.
Ao clarexarlle a AN-PG que somente en Vilagarcla tfñanse recollido 2.000 firmas de apoio á legalización, firmas que avalaban o
escrito presentado ao pleno, o Sr.
alcalde. respostou solamente me

veria en esa obligación si se pronunciase más de la mitad de la
población, palabras que foron
custionadas polos interlocutores
ao facertle a seguinte pregunta:
¿chegou vostede a recoller 2.000
firmas pra apoiar libremente a súa

legalización como alcalde?

enero do 1978

Querido Alcalde:
T~ adjunto escrito del Fiscal del Re~no en el
".!:nite: <lic c.J.mcn estima 1do que la Asociac:lón A.N.P.G.(Asacibl"a Ui!,
' · ~- ·1~1. r11puJ ar C:allega), incurre en ilicit~d pc~al.

.p.!.)o

~.~
··-~

:=:p

º"

con f or1nidnd con este dictamcn por el Ministerio
l. :rntnrior- ~o ha procedido a dictar resolución ne~ando su inscripc.i.ón
r. ~1 r~ •iistro de A:;;ociacionc:i Políticaa.
·

~<.
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Un cordial 8aludo 1

~
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~---~

--·

1

Faustino R4.llloa D{ez

RECONQUISTA, 1

VIGO

A EDITORIAL
QUE
RECUPEROU
O LIBRO
GALEGO

Protesta pola usurpaci6n
do patrimonio sindical
Os locales da AISS en Cee, Santiago, Ferrol, A Corufta, Carballo, Viveiro, Monforte, Ourense, Carballlfto, Porrlfto, Moafta e Cangas faron ocupados por traballadores da central nacionalista Intersindical Nacional Galega o pasado 24 a diversas horas do· d(a en
protesta polo reparto que o Goberno estó a facer do patrimonio sindical entre diversos mlnisterlos. Asimesmo, tras unha convocatoria
da mesma central sindical pra a celebraci6n dun mltin encol da Amnist(a Laboral, ao redor de 100 traballadores pecharfanse no local
da AISS, en Vigo, polo mesmo motivo.
AMNISTIA LABORAL
Nun mftin que a ING celebrou
en Vigo falou o Secretario Xeral
da devandita Central, García
Montes, despedido de Cablerías
Conductores no ano 76, que suliñou a unidade esistente entre a
loita contra o despido libre e a loita pola amnistfa laboral. Denunciou éoligarqufa e ao Goberno que
a representa por intentar instaurar
o despido libre asegún o modelo
europeo, e ás centrales que
apoian, mediante pactos sociales,

o proceso de consolidación da democracia burguesa que vai traguer o despido libre. Rematou
pronunciándose por unha Galicia
ceibe sin esplotación.
Despois, lsmael Otero, traballador des¡Jedido da Citroen no
7 2, logo do transporte e despois
da construcción, fixo un chamamento á toma de concencia da
clase obreira pra evitar os despidos.
A continuación abriuse un coloquio no que interviu, entre ou-

tros, un traballador despedido do
«Faro de Vigo» que atacou o despido libre e 6 Pacto da Moncloa.
Finalmente, un traballador de.
Ascón espuxo o problema do· despido inxusto dun compañeiro de
traballo que está orixinando un
forte conflicto na citada empresa.
Ao remate o·presentador, Fernan~
do Acuña, informou aos presentes
da xornada de loita que a ING tén
programacfa a nível nacional pra
protestar polo roubo do patrimonio sindical dos traballadores e
propuxo aos presentes de se pechar no local da AISS ·has.tra as
12 da noite.
Uns cen traballadores asumiron a proposta, ficando en asamblea permanente até esa hora. As
1O pasadas da noite fixo acto de
presencia a fÕrza pública, 'que non
interviu, sendo abandonado o lo~al á hora sinaláda sin que se produciran incidentes.
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¿ rmas pra Marrocos
dende Vigo?
O Goberno espaflol pode estar involucrado na venda de armas a Marrocos, continuando as(, e a pesares dat súas declaracións
de neutralidade, a lfnea de ~poio a Hassan 11 iniciada polo franquismo.
Asegún fontes fidedignas o
porto de Vigo foi xa utilizado dúas
veces pra cargar armas con destino a Marrocos. De confirmarse os
actuales rumores, os peiraos militares de ETEA, o peirao Oeste
concreta mente, foron os escenarios onde a fins de novembro, e
con posterioridade nos primeiros
días de xaneiro, chegaron por carreteira camións TIA escoltados
por números da Guardia Civil que
sería n descargados na noite pola
empresa viguesa Grúas Donitz,
pasando o seu contido ás adegas
dun barco en cada unha das ocasións.

Asegundo parece, a chegada
destes barcos non sigue os trámites habituais e non consta nos libros de Aduanas, xa que os acordos ou avisos imprescindibles
danse por teléfone. E decir, os
barcos non teñen un destino oficial aínda que algunha que outra
palabra de máis por parte de algún membro da tripulación referiuse a Casablanca como destino
de viaxe .
Na primeira decena de febreiro
tería de chegar outro barco que· finalmente non apareceu, ainda
que non se descarta a posibilidade de que chegue calquera día.

Seguindo co aire de misterio qua
cobre o caso ao parecer terfase
falado de «secreto de Estado» por
parte dunha persoa que se desplazou dende Madrid nas dúas
ocasións, coincidindo coa chegada dos barcos.
Lembramos que xa noutras
ocasións o porto de Vigo foi escenario de envío de armamento, singularmente pra Portugal cando
este país estaba enfrentado militarmente con Angola, Mozambique a Guinea-Bissau porque, en
teoría, os países europeas condenaran a guerra colonial e comprometéranse tamén a non suministrar material bélico pra o Goberno
portugués, pero utilizábanse camiños indirectos pra que, de calquera xeito, as armas europeas
chegaran a Lisboa.

Os labregos retiran os
aforros das «CAIXAS»
O lo~go proceso de protesta contra da cuota Empresarial da
Seguridade Social Agraria que parecia ter rematado, estó aínda facendo protagonistas da loita polos dereitos do agro galego aos labregos e ao sindicato, Comisiós Labregas de Gallcia, CC.LL.
A Cu.a ta Empresarial, aquel imposto da Seguridade Social
Agrarià polas xornadas· teóricas que, incluso, numerosas instituci6ns, definiron grovo10 e inxusto, quedou este ano sin pagar en
Galicia nun porcentaxe sufkientemente alto coma pra afirmar que
a maioria dos labreg~s galegos consid6rano f6ra da lei.
Os labregos tomaron en asambleas de parroquia o acordo de
«NON PAGAR», o que foi ratificado nunha asamblea en Lugo na
que participaron 20.000 de toda
Galicia. A esta postura opoñíase a
do Goberno, da «Hacienda», dos
-recaudadores, dos caciques de
càda axuntamento, etc., que tentaron todo tipo de presións pra dividir e cobrar: retirada das prestacións da S.S.A. nalgunhas zonas,.
amenazas de suspensión do subsidio, etc. Os labregos respostaron coa «folga dos tractores», feito
que demostrou a forte unidade
entre eles. Afnda que legalmente
o embargo nõn se pode dar hastra

os cinco anos, o día dous de fabreiro foi dictacia providencia de
apremio a O. Manoel Rielo Castiñeira, do axuntamento de Pai,
Lugo, e o 1 6 do mesmo mes, por
arden de «Hacienda», trabóuselle
a conta corrente que tiña na «Caja
de Ahorros- Monte de Piedad de
La Coruña y Ll)go», que non é outra cousa máis ca un embargo. «0
que me cabrea é que tendo un
plazo pra o recurso e presentando
ese re?::urso nin xiquera o respetan, sendo eles mesmos os que
poñen o plazo», di o Sr. Rielo. «Estou disposto -engade- a tirar
pra diante porque son conscente
de que nós organizados non nos
deixamos vencer».

que nós organizados non nos deixamos vencen>.
Diante desta situación as Comisiós Labregas de Galicia fan un
chamamento a todos os labregos
e invítanos a secundar esta medida da retirada de contas. «Pois os
nosos cartos alf non están seguros -afirman- . Moita presa tén
o Goberno en cobramos unha
cuota da que a supresión foi
apoiada oficialmente por corporacións coma a de Lugo, Sarria,
etc .. ., mentras os empresarios
adeudan, asegún o propio Goberno, 200.000 millóns. Estas son as
axudas das «Cajas de Ahorros» e a
súa independencia. Esta é a democracia do Goberno e dos partidos políticos · coma o PCE e o
PSOE, que axiña nos virán pedir o
voto».
A convidada das CC. LL. foi ben
acollida; · facendo retirada das
contas da «Caja de Ahorros» todos
os labregos de Mosteiro o sábado,
de Lugo o martes, o xoves en Sarria, e así sucesivamente...
·

crónica poli ica
Ot empresarios espaftolet deixan con tranquilidade
de cotizar pra o réxime xeral da Seguridade Social. Os
empresarios espaftoles ad6udanlle máis de 200.000
millóns de pesetas. Os empre~arlot .etpaftoles promoven
fuxidas de capital pra bancos sufzos. E 1obre dos empresarios ainda non caiu a espada de Damocles da tipificaci6n penal recente do delito fiscal. E non parece que a
partir de agora tampouco vaia a cair. Pensemos que 01
Ministeriot Económicos do Goberno Suórez veften de detfacerse politicamente de t6cnicos coma Fuente1 Quintana, pra pofterse baixo a responsabilidade directa dos homes dos monopolios coma, por exemplo, o encargado de
lndustria e Enerxía, Agustín R. Sahagún, vic:epresidente da
Confederación Espaftola de Organizacións EmprHariait,
CEOE.

ABUSO DE PODER
Ben polo contrario, o Goberno español, ignorando inclusive a vía xudicial, fai executar medidas punitivas contra os
labregos galegos, por vía de apremio, bloqueando os seus
pequenos · aforros -moitos proveñentes da emigraciónpra tentar recaudar os impostos en conceptos de débitos ao
Réxime da Seguridade Social.
Os labregos galegos tampouco non pagaron á Seguridad
Social. E fixerono porque non son empresarios senón autónomos, enfrentando coaccións e amenazas, chegando, mesmo,
a ver compañeiros feridos de bala cando nos dfas 3, 4 e 5 do
nadal saían ás carreteiras cos seus tractores pra protestar por
unha contribución ao Estado que entenden é inxusta. Pero ao
parecer os labregos galegos nori teñen representantes no
Goberno español e recurren, unha vez máis, a espricar públicamente o seu desacordo, esta vez reti rando os cartos das
Caixas de Aforro. Cos feitos por diante non é gratufto decir
que, neste coma noutros casos, o abuso de poder é evidente
e, tamén, discriminatorio. '

O PEONAXE
As empresas que veñen instalarse no noso país necesitan durante uns cantos anos persoal de peonaxe, mentras
dura a construcción das mesmas, e é habitual que recurran a
contratar os servicios de compañfas ausiliares que lles faciliten a man de obra. Deste xeito, o que poida pasar durante o
tempo da instalación non é da súa incumbencia. Se non hai
servicios mínimos, se os comités de seguridade e hixiene non
esisten, se non hai seguro pra casos de accidentes mesmo
mortais, se as relacións de traballo réxense pola eventua lidade, baixos salarios e se benefician dun nivel de concencia
baixo e da necesidade social apremiante de postos de traballo, cando todo esta se dá, non é estrano que o número de
accidentes laborais sexa elevadfsimo.

MORTES EVIT ABLES
A morte dun traballador afiliado ás CC. 00. no complexo
Alúmina-Aluminio de San Ciprián nestas circunstancias é
aínda máis dorosa se pensamos que hai uns meses, durante
a folga do vran, o comité negociador, composto maioritariamente por membros da ING , tiña conseguido entre outras
milloras un seguro de un millón, comités de seguridade e un
hospital, medidas que CC.00. considerou non representar
nada e se encargou de combater e anular.
Outro caso clarexador, que fai o número 26 na empresa,
é a morte dun traballador afiliado á ING, de 16 anos, na Térmica das Pontes, ao cair dun andamio. O feito plantexa, por
outra banda, a desasistencia en canto a· posibilidades de
atención médica xa que en ningún dos dous puntos referidos
e a pesares da gran concentración de poboación traballadora
esisten hospitales, nin boas vías de comunicación xiquera pra
facilitar os traslados. Nestas condicións calquera accidente
pode pagarse cun precio demasiado alto.

AS MUNICIPAIS
O partido do Goberno, UCD, pón en marcha a preparación das Eleccións Municipais, sin decir públicamente o tipo
de normativa que as vai enmarcar, pero dando pasos -como
o é a colocación dun dos seus membros na alcaldfa de Madrid cun programa de grandes promesas sociales- de cara a
gañar imaxe. O seu Ministro do Interior, Martín Villa, vén a
Galicia pra decir que se celebrarán en xunio e que serán potenciadas as funcións dos Gobernadores Civiles, dos delegados ministeriais, que os alcaldes e presidentes de diputacións
Xé! non terán que trasladarse tantas veces a Madrid ... declaracións demasiado retóricas pra unha realidade que se reflexa
moito millar nos feitos reseñados ao longo desta crónica e
que fican demasiado lonxe de todo o que representan Gobernadores, alcaldes, delegados ministeriais ou diputacións. Distancia cada vez máis grande entre unha realidade conflictiva
e un aparello institucional por forza inoperante diante dela.
Referente as posicións diante das municipais o que xa
parece claro no noso país é a participación por unha banda
das forzas nacionalistas e, pola outra, unha probable alianza
da esquerda galega e española, esta última afnda sin acabar
de configurarse a pesares de varios meses de contactos. Cada unha das coalicións, eso sf, presentará o seu programa
dentro ~e alternativas polftic~s ben diferenciadas.
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Arzúa

Monforte

A feira do queixo

As Normas de Planeamento
O día 1 do mes de febreiro, celebrouse, ás doce da mañá, unha
xuntanza no salón de actos da Escola de Maestrfa Industrial · de
Monforte de Lemos, convocada
pola Dirección do «Pian Territorial
de Coordinación de Galicia». A esta xuntanza, de grandfsima importancia pra Monforte de Lemos e a
súa bisbarra, non sei se asistlrfamos dez persoas, e a información
que deron do acto os chamados
medias de comunicación social
non puido ser máis cativa.

Pra o próslmo domingo dfa 5 e&tá prevista a celebración en Arzúa
da terceira «Festa do Queixo» que
)(Untará gran número de )(ente de
toda Galicio ao redor das queixeiras procedentes de toda a blsbarr . animado todo elo por unha
erlo de actos cu lturais. O ano paado asistiron máis de vinte mil
por oas, vendéronse quince mll
kllos
qu lxo, mll cincocentos
kllo el p n e moitos centos de 11tr s do viño.
A p
r s d sú r e nt orlxo,
i f
t no qu lxo c llou d nde o
prlmoho lntr
r trl ulncio e que
n n .
rd ,
ainda
lncr m nt , a producclón dun dos mlllores 1 m ntos da
stronomla
gologe, di nt d constante lnvalón de productos lácteos semi-

artificiales e adulterados que
compitan no mercado, inxustamente, frente ao queixo galego en
calquera das súas moitas variedades.
Xustamente pra revitalizar o
seu consumo e pra librar, polo
menos unha vez ao ano, o pequeno productor-artesén dos especuladores que levan toda a gañancla
no comercio do qweixo, un grupo
do mlgos cavllaron na necesidad da festa de esaltaclón. En só
tr s ano convertlriase nunha das
c 1 braclóns de méis ralgafla popu l r, qu está facendo que a blsb rr d ArzLia recupere a súa sodistintas variedades de
n pol
queixo que alf se siguen a producir.
Este ano perto de mil queixei-

ras de Arzúa , Melide, ·curtis, Vllasantar, Sobrado ... baixarán á vila
con máis de vinte e cinco mil kilos
de queixo de todas as variedades,
e que precisamente, por ser o
tempo do nabo na alimentación
do gando, están no seu millor momento. Os bos catadores poderán
asi seleccionar as millores pezas
coa punta do coitelo e co bon paladar.
A comisión organizadora
dispón dun presuposto que arrodea o medio millón de pesetas e
que cobre dende os actos culturais hastra a recollida das queixeiras dende os seus lugares de orixe, sin esquencer, claro está, o.
viño e o queixo que se repartirá
gratuftamente ao longo do df a. E
coma en toda festa, non pode faltar o pulpo.
PROGRAMACION
Aparte da sinalada Mostra e
Venda do Queixo haberá tamén
unha Mostra de Maquinaria Agrícola, Mostra do Libro Galego,
Mostra da Cerámica Galega e
Mostra da Discograffa Galega.
En canto a teatro haberá unha
representación do grupo .«Ditea»
de Santiago, asf eoma do «Candea» de Noia.
A represe.ntación musical, moi
amplia, estará a cargp, entre outros, da banda de música «Cultural de Lallrn>, da escola de gaitas
«Santa Marta de Ortigueira»,
«Cantigas e agarimos», «Róndalla
de nenos de Arzúa». Pra rematar
haberá un festival de canción galega no que intervirén Antón
Seoane, Beneficto, Blbiano, Marfa
Manuela, Emllio cao, O carro,
Rodrigo Romanf e Xoén Rubia.
Unha festa á que estamos convldadOs todos os galegos.

Este servidor asistiu a esa convocatoria, feita a unha hora -ás
doce da mañá- cando todo o
mundo está traballando e polo
t'aQto non pode asistir: Ademais
de asistir como veciño de Monforte de Lemos, ao que lle interesan
todos os problemas da cidade na
que vive e da súa bisbarra, ffxeno
tamén en representación da
Agrupación Cultural 'castelao.
Chocoume a falla de asistencia a
este acto de representantes das
sociedades culturais, recreativas,
deportivas, de · grupos polfticos e
sindicais e doutras forzas que se
din representativas. E tamén que
un señor que leva vivindo aquf
trinta e un anos, e que exerce a
súa profesión entre labregos, dixera que se falase castelán porque el e o alcalde eran de fóra e
que somente entendía o idioma
dos labregos.
Quero chamar a atención de
todos os monfortinos e habitantes
do Vai de Lemos sabor dun problema de tan vital importancia para o noso futuro como é un «Pian
Territorlal de Coordlnación de
Galicia». E sabor de todo, quero
facer fincapé nas «Normas 1ub1idiarias de planeamiento de
Monforte de Lemos», elaboradas
hai uns anos e pendentes de aprobación, neste intre, pola Delegación del Minlsterio de la Vlvlenda, de Lugo. Semella que o plazo de reclamacións que podfa facer o público xa se pechóu hai
tempo. O Axuntamento abriu o
plazo de información pública, según reza .un edicto publicado no
Boletin Oficial da Provlncia número 281, de sete de nadal de
1976. Este plazo xa non o pH!a
nin unha lebre.
Dadas as circunstancias históricas que vivfa o pafs no ano 1976
e outras causas, determinaron
que a maior parte da xente de
Monforte de Lemos no se enterara da esistencla de tales «Nor·
mas» que lle tocan tan de ·cerca.
A proba é que somente houbo
seis reciamaclóns. Non somente
en Mohforte de lemos se dá un
divorcio total entre a administración e o pobo, que falan Idiomas

]

distintos e desen:iellantes. O pro- ·
blema atingue a Galicia anteira.
Monforte de 'Lemos tén unha
morea de · problemas específicos
que hai que arranxar con urxencia:
o do Monte de San Vicente, o do
rio Cabe. o das carreteiras que
atravesan o medio e medio da cidade -a de Lugo-Ourense e a de
Ponferrada-lalfn-, o abastecemento de augas, sanidade, espacios . verdes, edificios escolares,
parques infantis, pontes sobor do
Cabe, campos de deportes, planificación das rúas e limitación de
alturas, conservación e adecentamento do casco vello e cen mil
problemas máis.
Antes de que ·sexa tarde, queremos fa.cer un chamamento ao
axuntamento de Monforte de Lemos pra que abra unha nova i11formación pública sobor das Normas, logo que se faga unha mesa
redonda aberta que a Agrupaci6n
Cultural Castelao está disposta· a
organizar, con intervención de
técnicos, do axu.n tamento e dos
veciños. Que mentras tanto, a Delegación Provincial de la Vivienda» non aprobe as «Normas».
Que se informe á xente debidamente, pra que poida decidir con
conocemento de causa se acepta
ou non esas «Normas», que
sempre serán provisionais, ou se
se vai á redacción do «pian definitivo», que sería o desexable.
Esto seria o auténticamente democrático. A xente debe estar informada pra que poida decidir. O
axuntamento tén que estar ao
servicio do pobo, e non o pobo ao
servicio do axuntamento. Se non
se fai así, aínda que a lexislación
protexa as «Normas», este choio
pode cheirar á clásica e vella caciada. Unha cousa é o legal e outra é o moral.
Unha vez feito un Pian de Ordenación non somente do casco
urbano, senón que abranga tamén
a todo o município, pois os que viven as aldeas son xente como os
da· cidade, é cando se pode falar
do Pian de Coordinación de Galicia.
. Acostúmase decir que un
pian é moi . caro e que cunhas
normas, que son máis baratas,
pódese ir tirando. Con todo, a longo plazo, o pian é inescusable .e
canto máis axii')a se faga, máis
barato será, gañaráse máis tempo
e menos se destrupará o municipio, en todos os ordes. O que pasa
é que coas normas, ao ben visto,
hai máis capacidade de maniobra
por parte da administración municipal. Olle voste.de por ónde.

M. M. F. T.
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«Son fillo de emigrantes. Nacfn en Cuba. Cando voltei
viñen vivir cos meus e despois dediqueime
á Agricultura como inxe~ieiro agrónomo e son
funcionaria do Estado. O máis que se pode ser».
Odón Abad Flores tamén escribiu algún libro
sobre agricultura e, aínda que a nivel técnico pode
ter razóri ás veces, na conversa
que mantivemos
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con il tamén é verdade unha serie de contradiccións
que sobre todo á hora da definición política
-entre os bos desexos e o temor a ter que
decir que sí, que esto é unha nación e que
os seus dereitos están máis alá do que ún se
atreve a afirmar- deixan na~ súas palabras
toda a inestabilidade que recollemos.
Unha entrevista sintomática.
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A ambiguedade dos bos desexos
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¿Qué vai supoñer no futuro
do campo galego o 1RYDA?
Supoño que se obede.cerán os
Pactos da Moncloa nos que se
chegou ao-acordo de que se fixera
unha revisión da Lei de Reforma e
Desenrolo Agrario, que se fará unha· nova lei. O que seña esa lei será o que faga o IRYDA. Nembargantes eu coido que, se van pra
diante as autonomías, sobre todo
as tres autonomfas clásicas ... Galicia, Bizcaia e Catalunya, que se
terán en conta as circunstandas,
a problemática, a casufstica especiaHsima da nosa rexión. Eu desexo que seña asf. Se non é as{, pois
haberá que adaptala ao trahallo
na nosa terra.

Parece que vostede p6n en
dúbida que cheguen as «autono!11fas» ... e hai quen di que
van ser un regalo ...
Non van ser un regalo. E agora
non falo como funcionario senón
a título persoal. A min ninguén me
regala o que eu xa teño. Eu non
terei uñha autonomía legal, eu
non terei unha constitución ... pero
sí teño todo aquelo que se necesita pra ser autónomo. Teño un po-·
bo galego, unha .lingua galega ...
unhas leis tradicionales, unha cultura totalmente diferente, distinta
das outras culturas do resto do
Estado Españ~I. Deso non cabe
dúbida ningunha. Pra min a autonomfa é o.reconocemento do que
nós somos. Non é un regalo, claro!

Coido que estamos afeitos ao falar a non matizar as verbas empregadas. Concretamente pra
min, Galicia, Catalunya e Vascongadas son nacións ou nacionalidades ... como queiras! Eu non son
separatista pro, nembargantes,
considero que unha nación, xa o
definiu Castelao nos · comenta rios
ao Estatuto do 36, unha nación
tén unhas caracterfsticas que Galicia cumple. Logo é unha nacionalidade. Despóis as outras autonomfas ... non teñen máis remedio
ca darlle a razón a Tarradellas. A
partir destas tres, pois serán autonomfas que se perderán... especialmente no senso da descentralización de funcións, porque tamén · as outras rexións españolas
teñen unhas características especiales ... e eles queren que sexan
tratadas dun xeito especial tamén.
Dacordo !. .. ou seña que eu distingo España ... esas tres nacionalidades. E Galicia é unha.

Naide se atreve a negar hoxe
a necesidade dunha Reforma
Agraria. ¿ Tén que ser propia ou
importada?
Tén que ser propia-. En primeiro
lugar, a Reforma Agraria se fai en
Galicia, serf a a primeira que se fixera no mundo do minifundio.

· ¿Cre vostede q~e o Estado
Español tentou mfnimamente
facer a Reforma Agraria?
Non. Tomáronse «medídas
agrículturístas>>.
Simplemente
agriculturistas, que non constitúen de ningún xeito unha Reforma Agraria.

Vostede fala de «rexión» e
de «Estado Espaftol». ¿Non 6
contradictorio tendo en conta a
Deamos por feito que se p6n
aceptación doutro linguaxe nos xa en camifto, e pensemos no
campos polftico1 · nos que nos . cooperativismo. ¿Capltalista ou
movemos hoxe?
sociali1ta?
Sí, ~I, neso tés toda a razón.

Bueno, o cooperativismo é social. Non é capitalista. O cooperativismo reconoce a importancia
do home coma tal home. Como
deda Roe, a pesar de ser americano, a cooperativa é unha empresa de homes que utiliza dólares pra ter ingreso's ou gañancias
pra os homes. Ao contrario da esplotación capitalista que é unha
empresa de dólares que utiliza homes pra acadar máis dólares. Pra
min esa diferencia é fundamental.

forma Agraria e a lndustrializaci6n en Galicia?
Sf, sí, sr. E q·ue unha sin a outra
non .é posible. Xa digo ... eu poido
coller aos labregos que m~ sobran, .póñoos nun paredón, collo
unhas metralletas e .<<Usted síga
biem>... xa resolvf n o problema do
esceso de poboación agraria. Outro xeito é coller esa .man de
obra e levala aos sectores secundario e terciário. Agora, eu non
ademito que esa se faga mediante a emigración, nin siquera dunha emigración a nivel de bisbarra.
eh 1. Eu coido que as industrias
han de ir a onde se necesite, non
os obreiros a onde as indust.rias
teñan arranxada a súa infraestructura económica. Outro tema é o
ecolóxico. Dende logo esto hai
que coidalo .moi ben porque o home non pode incidir moito máis
sin facer dano e as cousas hai que
pensalas moi ben. Hai que poñer
factores correctivos da contaminación, e senón non permitir que
esas industrias se monten. E que
señan industrias que necesiten
moita man de obra. Porque eu
poido facer unha serrerfa ... agora,
se despois mando as táboas a Valencf a pra que me fagan os muebles, estou sendo do terceiro
mundo... Agora, se facemos os
muebles eiquf, ¿ vostede sabe a
man de obra que eso supón 7 e Cl'l
son xornales, e a xente vive desa ~
industria ... Esa é a maneira de re- ~
solvelo.

Tal como se esprica est6
apuntado cara unha «economia
intégral», ¿Cre vostede que 1in
un poder polftico do pobo galego se pode ter esa millora pra
Galicia, ou non tén presente
que hai diverxencia entre o pobo galego e o Estado espaflol
«unitario»?

Non, claro. Eu coido que dende
logo sin unha autonomfa, e xa
marquei o carácter desa autonomf a, esa non se pode facer. Eso é
evidente. E decir, que nese poder
político queupan os homes que
seupan que o capital ha de estar
ao servicio dos homes. Sin esa
non se logra. Eu coido que as reEn Galicia, nas no1a1 parro- formas agrnrias burguesas históriquias, ¿as e1plotaci6ns familia- camente son una quimera porque
res poderfanse compaxinar coas os grandes terratenientes ofrececooperativas?
ron á· industria os seus servicios e
Bueno, eu ademito todo tipo a súa protección en vez de buscar
de esplotacións. Porque a slmul- a estensión do mercado, que dentaneldade de esplotacións ade- de o punto de vista capitalista lemais é pedagóxica. E o que eu di- v-arfa a unha reforma agraria.
go é a ver quén conquira presen- Entón claro, se non hai ese 'po·tarlle ao labrego un modelo de der... evidentemente non pode faReforma Agraria sln un previa re- cers~ nada. E en canto á segunda
conocemento da esplotaclón parte da prngunta eu coido que
agrerla familiar. Pero sf defendo . ·non pode haber esa oposiclón ende entrada a esplotación sactan.: tre poder polftico axeitado pra Gazada dos montes, por exemplo. llcla ·e Estado Español. Eu non
Incluso os privados. E os de man teño por ·qué levarme mal cun vecomún xa non digamos... eso de ciño da ºcnesma casa. O veci~o fadlvidllos é demencial 1
rá o que lle pete e eu poderei opi¿Armonizan hoxendfa a Re- nar sobre o que il faga, pro na-

mais... asf é como coido eu que
debe ser.

E medios econ6mico1 pra levar a cabo a Reforma Agraria ...
Mire, se empezamos por ahL é
a rexionalización do aforro galego,
que é moito, a financiación. E a
em.isión de deuda pode facerse, e
cretos do esterior ...

Tendo en conta as forzas poUticas en Galicia, ¿cól é a súa
idea encol do futuro da nosa Te-

rra nun plazo móis ou menos
corto ... autonomia ou autode-terminaci6n?
Bueno, a miña · arela, por decilo
dalgún xeito, másima, serra unha
autonomía cunha constitución
que os propios galegos, a proposta da súa ·Asamblea de Goberno,
puideran modificar. Creo que se
pensas ben contestei.

PACO ARRIZADO

8 / AifOSATEBBA

Vigo

Os barrios non queren
ser ver edeiros

edicións
castrelos
Gral. Arando, 14

O problema das basuras de Vigo continúa sin solución despois
do fallo no funcionamento da incineradora hai mes e medio. O Alcalde intenta mendar o problema
improvisando vertedeiros nos barrios frente á irada protesta dos
vociños, algúns dos cales depositaron o pasado vernes basura no
Axuntamento cun cartel: «Este
ch'3iro non é noso. E voso».
Ante a oposición dos barrios a
seren os vertedeiros municipáis,

. A

o alcalde conqueriu do Gobernador Civil a actuación da forza pública pra abrir o vertedeirn de Matamá, a pesar da oposición dos
veciños decidida en Asamblea; Esta
foi a única solución dada pola
Corporación Municipal, da que a
dimisión está sendo pedida a berros polos veciños que ven que inclusive non é respetada a lei que
estipula que os vertedeiros han de
estar situados a máis de dous
kilómetros das zonas habitadas.
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Asegurar o posto do traballo foi sempre unha das reivindicacións móis defendida pola clase obreira galega, se ben hoxe, pola
flesibllizaci6n das plantillas, estáse a producir no pa(s unha cadea
de despidos que afecta á pequena e mediana empresa, que está
sendo o seutor máis conflictivo de Galicia. Non deixa de ser significativo que a maior(a dos d spidos recaian sobor dos traballadores
móis combativos, dirixentes obreiros e hastra xurados de empresa.

DESPIDOS
EN ASCON
Dende que o grupo «PEREZ
MAURA» se fixo cargo das dúas
faotorlas de «Astllleros y Construcciones, S. A»de Rios e Melra,
vónse afondando nunha situación
cio t n ión entre os traballadores
o n Dir oclón da mpresa, califindn lo «f ucial, cacl ull e fascist » por portavoces dos traballadoEsta llnea de actuación empres ri 1 culmina a pasada semana
co despido dun traballador da factorla do Rios por ter unhas palabras cun mando intermedio co
que, asegún todas as fontes, mantiña boas relacións persoales. Enterada a Dirección procedeu a comunicar o despido do traballador,
o que é considerado de abuso polos compañeiros que deciden pe.charse na factoría hastra que a
empresa acepte dialogar cos representantes dos traballadores
pra reducir a sanción. A empresa
mantén a súa postura ao tempo
que califica de «secuestro» a actitude dos traballadores que impiden a saída dos directivos.
Alegando o «secuestro» a Dirección chama á policia que, ante
as razóns dos traballadores, négase a actuar. A actitude dialogante
do comité de empresa vese reforzada pola dos mandos interme-·
dios que suscriben unha carta á
Dirección na que espresan o seu
disgusto pola situación á que se
chegou dada a actitude da empresa e manifestándose pola readmisión do despedido cunha sanción
menor.
A outra factorfa da empresa
(Meira) decide poñerse en paro en
solidaridade cos compañeiros de
Rios. Diante da actitude firme dos
traballadores a Dirección decide
pechar as factorlas até o martes
28 «si se normalizaba la situación» ao tempo que comunica o
despido aos 11 representantes
dos traballadores.
O luns 2 7 celebrouse unha
asamblea na que se plantexa a situación, decidindo entrar ao traballo se a empresa abre a factorfa,
manténdose en asamblea perma-

nente se non son readmitidos os
12 despedidos. No caso de que
non se abra a factorfa os traballadores tomarán en asamblea medidas mflis radicais.

O TRANSPORTE:
DESPIDOS A EITO
No seutor do transporte os
despidos xa veñen de atrás.
En POSADAS, S. A. a traballadora Berta Alvlno, despedida tras ·
a folga do transporte, anque posteriormente polas presións dos
compañeiros do traballo foille reducido o despido a un mes de
suspensión de emprego e soldo,
foi considerada recentemente
«persona non grata» propoñendóse lle o traslado a Valladolid, e áo
non aceptalo é despedida. Dous
dfas despois sae elexida representante dos traballadores nas eleccións a pesares da oposición. da
empresa.
En TRANSPORTES AZKAR ún
dos candidatos ás eleccións sindicales, Francisco Çasado, recibe
carta de despido «por cantar en el
trabajo e invertir 25 min. en el la:..
vabo». O mesmo dia os traballadores deciden ir á folga pola readmisión do compañeiro. A empresa
toma, entón, a medida de despedir a 8 traballadores máis entre os
que se atopan os restantes candidatos ás eleccións.
Nesta mesma llnea, TRANSPORTES ATSA despide a dous
candidatos ás eleccións da empresa, xunto con catro traballadores máis que facfan de cobradores. En NOARIO CASTROBl:JDIN
é despedido un candidato ás eleccións xunto cun compañeiro que
se solidarizou co primeiro.
Todo isto amosa a lfnea de actuación dos empresarios diante
da prósima revisión salarial, revisión que se presente conflictiva
por canto que o convenio prevé
pra ela un aumento Igual ao do rndice da vida no pasado semestr~
máis dous enteiros, que polo
«Pacto da Moncloa» poderfa quedar reducido, asegún o SOG (ING)
ao que pertenecen boa parte dos
despedidos, á misera cifra de
1.700 Pas/mes.
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O PATRIMONIO SINDICAL
FERNANDO ACUÑA RUA

.·.;:

J

Coa publicaci6n do proiecto de Decreto de
transferencia das unidades e servicios dependentes da ·A:l.S.S. a diversos ministerioi o pasado once de Febreiro, pónse de novo enriba da
mesa o tema do Patrimonio Sindical, que xa fora
ouxeto de enconadas polémicas hai un ano, coa
creación da tal A.l.S.S. e a legall:zación das centrales sindicales. Este artigo s6 pretende facer
unha pequena esposición do tema, moitas veces
manipulado en función dos intereses particulares de cadaquén, con argumentos que a meiranda. parte das ocasión1 querian xustificar os dereitos de aJg(lns sobre do patrimonio que 6 de todos os traballadores. As conclusións quedan ao
bon criterio do lector.

A raíz do problema non é de agora. Unha pequena parte do Patrimonio Sindical, composta
principalmente polas antergas «Casas do Pobo», fora incautada cando a proclamación da primeira- «Lei
Fundamental» do Goberno franquista, aló polo nove
de Marzal do trinteoito: .o «Fuero del Trabajo», cuia
Declaración XI 11 sentaba as bases pra impulsar o
Sindicato Vertical Fascista. Non é esta, efectivamente, a parte máis importante do Patrimonio, pro
compre considerar, cando menos eiquí en Galicia,
que as chamadas Casas do Pobo en moitos casos
non eran propiedade da U.G.T. ou C.N .T., que hoxe
as revindican coma propias. llustrativa a este· respecto pode ser a Casa do Pobo de Moañá, da que a
historia, agás algunhas vicisitudes propias, pódeseconsiderar en grande parte historia común de moItos dises locales, espallad0s polas vilas da Nosa.Terra. A casa en cuestión ·escomenzárase a construir
pola «Alianza Mari!Wira -de Moaf'la», no ano viflte·ún,
mais fora atrancada despois pola Dictadura de Primo de Rivera. No ano trintedous Q Axuntamento
Republ icano de Moaña mercou o terreo e a costrucción feita, e pagou por elo aos mar_iñeiros doce milleiros de pesetas que serviron, xunto coas aportacións dos mil afiliados á SoHdaddade de Mariñeiros
de Moaña-autónoma, pra construk a definitiva Casa
do Pobo. Sería depois disto que a S.M.M.-a.se federaría coa C. N.T., aínda a pesares do criterio dunha
parte dos seus dirixentes, que preferfan a federación
coa U.G.T. Ao estralar a revolta franquista o local foi
ocupado pra cuartelillo da Falange, e no ano corenta e sete pasou a mans da Hermandad de Labradores. Agora, co novo decreto, disque pasará a poder
do Ministerio de Agricultura.
E por elo que a pretendida propiedade actual da
C.N.T. e U.G.T. sobre aqueles locales perde moito
na súa argumentación, másime cando tampouco
non se pode asegurar unha continuk:lade histórica
real entre as dúas ·organizacións obreiras máis forrns daquel ·tempo e os seus homónimos actuales.
Por outra banda, a tallada máis grande é o Patrimonio acumulado dende aquela pola organización sindical fascista. De certo que o seu importe é
incalculable; pra facérmonos unha ·idea del, velahf a
cuota pagada por todos os traballadores obrigadamente deica o primeiro de Xulio do pasado ano, que
pra un home que gañase ao mes dezaseis mil pesetas supoñía unhas dúas centas, o cal quere decir
que a ducia ·de millóns de traballadores do Estado
Español cotizaban ao mes máis de dous milleiros de
millóns de pesetas. Moito, se ten especulado co
destino dado a esta inmensa capacidade financieira. Todo o aparello burocrático do vertical, a súa infraestructura, a Obra Sindical de Colonización do
campo, ·a cadea de emisoras sindicales, a Axencia
~
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S.l.S., o diario «Pueblo», a Obra Sindical do Fog ar,
os centros sociales asistenciales, a Obra Sindical de
Previsión Social, as cofradías de pescadores, Educación e Descanso, a Formación Profesional, etc.,
etc., foron montaxes do franquismo que hoxe con stitúen unha estructura poderosísima que ao Goberno nón lle intresa evidentemente deixar nas mans
dos seus lexítimos . donos os traballadores, senón
que siga cumplindo o seu papel de instrumento ao
servicio do poder establecido. Neste camiño crearáse no outono do setentaseis a Administración Institucional de Servidos Socio-profesionales, cunha finalidade primordial: xustificar a administración gubemamental do Patrimonio Sindical, baixo pretesto
de que éste non pasase ás mans das centrales sindicales, daquela con cativa implantación pola súa
situación prelegal, e que polo tanto «non representaban aos traballadores», na súa meirande parte sin
· afiHar, e tamén prá asegurar a «asistencia sindical»
aos traballadores non encadrados en central ningunha.
Hoxe-, a situación neste senso xa cambeou,
pois o medre das · centrales sindicales á evidente.
Entón chegóu o intre ·de pasar o Patrimonio definitivamente a mans do poder, e isto preténdese consolidar co recente -Decreto de transferencia a diversos
ministerirn.~. Así, ao Ministerto de Agricultura vai pasar a Obra Sindical de Colonización; ao Ministerio
de Cultura, a cadea de emisoras sindicales, o S.l.S.
e o diario «Pueblo»; ao Ministerio de Facenda, o
Servicio do Patrimonio Sindical e de Automovilismo; ao Ministerio de Transportes e Comunicacións,
as Cofradías de Pescadores; e ao Ministerio de Traballo, a Formación Profesional, a Obra de Educación e Descanso e o Instituto de Estudios Sindicales, entre outras moitas cousas.
Agora veráse a reacción das centrales sindica. les. Polo de pronto, as españolas xa fixeron as súas
declaracións formales encol do tema, amenazando
con accións reivindicativas. A lntersindical Nacional
Galega, foi en Galicia a de resposta máis contundente, ao ocupar o pasado día vintecatro de Febreiro unha quincena de locales sindicales da nosa naciórÍ, e a cousa aínda non rematou.
R.e almente a importancia do Patrimonio é pra
xustificar a loita dos traballadores e das súas organizacións por impedir que pase a mans que non sexan as dos seus propietarios, e o futuro do sindicalismo no Estado Español, e en concreto en Galicia,
depende moi moito do que neste eido aconteza.
Chegouse a falar de que unha pequena parte da tarta sería repartida entre as centrales sindicales, en
función dos resultados electorales de ca9a unha ;
agora parece que, como moito, o Goberno estaría
disposto a ceder os locales en usufructo.

'

A TERCEIRA FORZA
Cando nas eleccións do 1 5 de
xunio a coalición «Pueblo Canarlo
Unido», de inspiración marxista-leninista, outivo un 6,5 por cento dos
votos convertlndose deste xeito na
terceira forza polltica do pais despois de UCD e PSOE, púidose constatar que os partidos independentistas canarios eran algo méis ca
grupúsculos de esquerda, e a esistencia dunha concencia nacional a
nivel popular - que non é producto
da situación actual que viven as
illas e que tén a súa orixe nos tempos de Secundlno Delgado «El Precu rson», nado en Tenerife no
1872 - evldenclouso de tal xeito
que supuxo un cambeo de perspectiva en todos os anélisls polftlcos. O
ané ll sis da situación canarla ao que
daba resposta o programa presentado por «Pueblo Canarlo Unido»
sintetizábase nos seguintes puntos:

«Debemos convertir estas eleccións nunha derrota desa minorfa oligárquica
que detentando o poder máis de
corenta anos, e afnda hoxe, provocou que:
O 1O por cento da poboación
canarla acapare o 66 por cento
das riquezas,
que 50.000 canarios se atopen sin traballo,
que duclas de f amilias de canarios non tei1an unha vivenda
adecuada,
que os comerciantes lndios
leven de Canarias mlles de
millóns de pesetas todos os
anos,
que o lJuga se convirta en fon te de enormes Ingresos pra uns
poucos que abusan de carene/a
que tén o noso pobo dela,
que sigan os safar/os de fome
e a insogurldede no tmballo,
que se man teña a discriminación do muller,

La Palma

que se entreguen os nosos recursos pesqueiros a oligarquias
estranxeiras en combinación
cunha minoría de potentados
canarlos,
que a carestla reduza ainda
máis o xa de por sí minguado
presuposto da família canaria,
que esistan nenos sin escola,
que o estado da sanidade en
Canarias seña detestab/e,
que os intermediarios espioten aos nosos pequenos labregos e pescadores,
que se arruine a gandelrla canaria,
que se entreguen as nosas
princ/pa/es industrias ás mans
dos monopolios estranxeiros e
peninsulares,
que se promova a marroquizaciôn de Canarias,
que centos de miles de canarios tiveran que abandonar B súa
terra na percura da supervívencia.

OUTRO PAIS
O Archipiélago Canario é, coa
súa in sularidade e lonxanía, un espacio flsico de fronteiras fixas e inmutables, liberado dos compromisos que toda continuidade territorial
determina cara aos eidos veciños;
cunha configuración xeolóxica e climática únicas, cunha comunidade
humana con problemática social
propia, cunha evolución histórica e
cultural chea de singularidades,
cunha estructura e dinámica económicas distinta das da Penfnst.la,
cunha economia de «renta de situación», coa producción de monocultivos asegún a demanda dos mercados europeas, fenómeno que é a
causa directa dos grandes e forzosos movementos migratorios cara
América: cada cambeo na demanda
orixinaba unha crisis económica total; así, produciuse malvasfa, cana
de zucre, cochiniila e outros tintes,
cebollino e - hoxe- tomate e plétano. E cada tempada, un cultivo e
unha crisis; somente en 1870 emigrou a América a cuarta parte da
poboación canaria.

zación do servicio de auga potable
-da que tamén se fai negocioasí coma a dunha infraestructura viaria mínima en contra das grandes
instalacións portuarias, aeroportos
ou autopistas pensadas esclusivamente pra o turismo.
Por todo isto o que na actualidade semellan síntomas agudos da
crisis económica rion son máis ca
as manifestacións máis evidentes
dunha situación colonial de rafces
distintas ás do simple subdesenrolo. Os intereses monopolfsticos están moi por riba do que se podía
chamar posta en marcha do desenvolvemento autonómico de Canarias: dende o tabaco pasando pola
pesca até o turismo os pasos seguidos pola economfa canaria marcáronse ao ritmo imposto polos intreses monopolfsticos español es ao
traveso dunha burguesf a intermediaria canaria .

FORZAS
NACIONALISTAS

A concencia nacional canaria toma corpo durante o franq·uismo coa
constitución, en 1 960, do MoveUNHANACION
mento Autonomista Canario (MAC),
COLONIZADA
que se distinguia públicamente polo
A denominación de «Illas Afortu- berro de «Viva Canarias libre». Fornadas» como sinónimo de privile- temente reprimido en 1962 coa dexiadas pola natureza referido á si- tención dos seus principales líderes,
tuación xeográfica, clima e riqueza
o MAC establece
súa sede fóra
pesqueira, non está en absoluto en das Canarias, e en 1964, en Arxel,
correspondencia .coa situación disólvese pra formar, xunto con oueconómica real.
tros gn¡pos, o MPAIAC (MovemenDun total de 1,5 millóns de habi- to pra a Autodeterminación e lndetantes, 500.000 están na emigra- pendencia do · Archipiélago Canación e non é esta unha situación rio), de carácter nacionalista e revoque vaia cambear a corto plazo pois lucionaria. Xurde pra «loitar pola
é o fidel reflexo da estructura
República Socialista e a alineación
económica da nación canaria.
das Canarias co seu medio polít ico
Canarias era rica en productos natural, o continente africano». O
agrfcolas coma tabaco, plátanos e principal impulsor do MPAIAC é
tomate, en productos de horta, tiña Antonio Cubillo que, despois de viaunha gran riqueza pesqueira, pro xar a Parls, Moscú e Pekín, vai atohoxe atópase con que a acción con- par maiores facilidades en Arxelia
xunta dos monopolios españolas a co réxime de Bumedian.
todos os niveis acabaron coa agriculO MPAIAC, que apenas tiña petura propia e con ela coas súas po- · so nas Canarias, vaino gañar grasibilidades de medre, acabaron coa cias á emisora «A Voz de Canarias
industria pesqueira autóctona (o ca- Libre», que emitía dende as instalaso méis recente é a promoción pes- cións de Radio Arxel cunha audienqueira de Marrocos á conta de Ca- cia moi considerable en todo o arnarias), en fin, convertiron as illas chipiélago, pasando logo á acción
nunha residencia do turismo euro- directa mediante bombas e atentapea que proporcionase fngresos rá- dos contra centros oficiales das
pidos e medre a corto plazo a toda
illas. Posteriormente, co recruaunha industria turística cuia .propie- mento das súas accións, chega a
dade directa corresponde aos mo- poñer bombas en Madrid. Accións
nopolios españolas pro é manipulada
polas multinacionais que controlan
o turismo a gran escala. Isto esprica
que nos programas dos partidos nacionalistas se incluia unha reivindicación tan elemental coma a scciali-

a

24 ANOS NAS MONT ANAS CO SEU
GRUPO GUERRILLEIRO, JUAN
GARCIA «EL CORREDERA» MORREU
NO GARROTE VIL NO 1960

Estas elecclóns son unha
oportunidade pra loitar polo reconocemento da soberania do
pobo canario, polo dereito a que
decidamos libremente o noso
destino, polo noso dereito á autodeterminación e por un Goberno Provisional Canario que
convoque e/eccións a unha
Asamb/ea Constituinte Canaria».

Santa CRUZ
Palma

Vai verde

·Hierro

·

que, a pesares da súa espect
ridade, nunca chegaron má\
dos danos materiales. O MP
q~e preteñde ser pluriideol
sufriu numerosas escisión~ e
cultades internas, e a súa
Cubillo, foi acusada de estar a
vicio unhas veces da CIA, outr·
KGB, e, as méis das veces, ao
cio dos intereses arxelialios.
Recollendo a semente na
lista avivada polo MPAIAC
outros grupos cunha línea po
máis definida, partindo de an
marxistas, como son o PTC (Pa
dos Traballadores Canarios),
da antigua Confederación Com
ta, e de línea marxista-leninista
PCC (Partido Comunista Can
nado en 1972, independentis
comunista. Este derradeiro pr
cionará, xunto con células es
das do PCE e, incluso, g
demócratacristianos, a candid
PCU (Pueblo Canario Unido) q
presentaré és elepcións do
deiro 15 de Xunio, sin obter nii
diputado nin senador, quedand
terceiro lugar cun 6,5% do por
taxe electoral. A súa figura
signifi cativa é o abagado labor
Carlos Suárez.

Tenerife

LA LAGUNA .

LA OROTAVA
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Secundino Delgado: o precursor

A 2.000 KM.

NARIAS
A recente decisión da Organi~ación pra a
Unidade Africana (OUA) cóa declaración
de apoi·o político, económico e loxístico
ao proceso independentista ·
ca.nario, fixo saltar á
actualidade a ·situación do Archipiélago,
como o fixera, fai tres meses, o disparo
de bala mortal sobre o peito do estudante
Javier Fernández.
Aquel 12 de nadal os partidos
nacionalistas convocaran en Tenerife
. unha Folga Xeral..
Ninguén; nin os mesmos cincuenta estudantes
que dende o campus universitario tiraban
pedras aos policías antidisturbios, podfa
imaxinar que ás tres da tarde a
Guardia Civil iba disparar con balas
de verdade. Xa daquela se puxo sobre
o tapete a grave crisis que, tanto
no seu interior coma no seu
entorno xeopolítico inmediato,
sofre o País Canario.

Secundino Delgado · naceu en
Tenerife no ano 1872. Emigrado
ás Américas dende os 14 anos,
loitou durante moito tempo pola
libertade dos homes e dos pobos.
Durante a súa estancia nos Estados Unidos vencéllase aos cubanos emigrados apoiándoos na
loita pola independencia do seu
país e funda na cidade de Tampa
(Florida) o xornal «El Esclavo». Casa cunha estadounidense e no
tempo da guerra da lndependencia trasládase a Cuba onde desenvolve .un grande labor revoluclonario. Ao ser descuberto coma un
home identificado co movimento
independentista cubano tén que
fuxir do país e volta a Tenerife por
poucos meses xa que tamén na
illa é perseguido polas súas actividades cubanas. Emigra outra vol:ta, desta vez a Venezuela, país no
que funda o periódico «El Guanche», ao través do que desenrola
unha grande campaña de denuncia da situación do seu pobo êanario e reivindica a libertada das
illas. En Venezuela participa en
asambleas, mitins e todo tipo de
xuntanzas e actividades no seo da
comunidade canaria emigrada de
cara a implantar o seu idearium
ao servicio da liberación e o progreso.
Diante das presións do goberno español, o goberno de Venezuela decreta a súa espulsión. Se-

caguaré» que a pesares da súa
corta esistencia deixará fon das
pegadas na concencia da clase
obreira canaria.

... que ladre el perro bardino,
que el canario lance trinos
para el guanche peregrino.
¡Viva Secundino!

cundino Delgado diríxese pra o
Brasil proseguindo a súa campaña de conc~nciación entre os
traballadores do seu país. Posteriormente conquira a nacionalidade cubana e regresa ás Illas Canarias no ano 1900. A partir da Asociación .Obreira Canaria, crea xuAto con outros patriotas organizados naquela o Partido Popular e
levará adiante a fundación do periódico político e de combate «Va-

Acusado de colocar unha bomba na Capitanía Xeral da Habana,
e a pesares de non terse probado
tal feito, é detido no 1902 a instancias do ministro da Guerra español Valeriano Weyler, sendo
trasladado á Carcel Modelo de
Madrid. Fai amistada con Nicolás
Estévanez e Fermín Salvochea e
un ano despois foi posto en libertada regresando a Tenerife. O seu
libro «Vacaguaré» servirá pra
amosar, de xeito autobiográfico,
tanto a súa práctica política nacionalista coma o seu idearium de
libertade, e servirá de referencia
testimonial pra a recuperación
conscente dos der.eitos do pobo
cana rio.
Novamente emigrado a Cuba e
a México, retorna definitivamente
a Tenerife onde morrerá aos 40
anos, no 1912.
Secundino Delgado foi un
ideólogo, un revoltado, disposto á
defensa das causas xustas inclusive actuando de francotirador, aínda que nunca esquencera as necesidades organizativas en que
debe cristializar o movimento popular. Segundino Delgado, O Precursor.

lanzarote

Puerto
del Rosario

LAS PALMAS
As Canarias entran a formar parte da Coroa casteló
no ano 1496, catro a.nos despois do descubrlmento de
Am,rica, e. tras cento cincuenta.anos de loitas e intentos
de invasión. No ano 1346 unha-espedlci6n-que se dirixia
denae Mallorca a Gran Canarla foi atacada polos
. ·Guanches que · .fiuron pri1io.neiro1 a todos 01
compoftentes. A partires de. 1496, en que Tenerife foi
vencida, a. poboaci6n foi evanxelizada e obrigada ca..
bautizane e a ter nomes- ca1tel6n1.

Gran Canaria

.TRDIUNA
•

'-<t,.

'.

• -

•• •

'-

•

L

..

~

'1)

12 /A NOSA TE1UlA .
."'•

A/. - \f

•

-

..

•

•

• •

••

~

~

"

~

•

•

."

1

-

•

'

·~

:

:.

1

•

-

-

~

•

-

,"

A ECONOMIA NO ESTADO
MANUEL REGO NIETO
Secretario Xeral do Partido Carli1ta Galego (P. Ca. G.)
.A. situación económica do Estado español deteriórase afeito, cecais como consecuencia do inadecuado tratamento que o Goberno e -por se fora
pouco - os grupos polfticos parlamentarias participantes no Pacto da Moncloa, lle deron á crisis. Estámonos sumindo nunha fonda depresión, que nos
levará ao emprobecemento e a facer da nosa economía p to fácil do capitalismo internacional que
merca rá asr a baixo precio as nosas unidades productivas, pra seguir sendo esplotadas a moi bon
precio coas aportacións financieiras que arestora se
lle negan por unha polftica económica sin xeito.
lsta polftica, baixo o pretexto dun mal chamado
«saneamiento económico», provoca unha meirande
tasa de desempleo, unha infrautilización da nosa
capacidade productiva, e o fundimento de centos e
centos de empresas, sendo a maiorfa delas pequenas e medianas. Por outro lado non se lle dá pulo, a
través do gasto público, á actividade productiva nos
seutores de máis interés social e económico que
permitisen acoller o desemprego e mellorar a productividade global , único medio de facer competitivas as nosas produccións nos mercados do esterior,
pra así beneficiar a nosa balanza esterior e, cando
menos, conter as tasas de inflación no interior.
A situación de hoxe, na economía do Estado, pode t r - entre outr s- algunhas causas, ben estructurais ou coiunturais. Pódense sina lar nas prim ir s algunhas d s máis importantes: debilidade
da burguesla español cara a oligarquia terratenient e e fin anciei ra den e o século XIXI; o modelo da
, cumu l ción e cr ce mento despois da guerra civil;
lnt gración
spaña no modelo económ ico capi t list occl nt 1, sln que a ninguén se lle ocurrise
1 JL1n ti p
cu ción prov ntlva ou protectora.

Os Plans de Desenrolo - flamantes sempreforon un modelo económico asentado na especulación como instrumento da acumulación no desenrolo do seutor terciaria (turismo), a emigración afeito, e a potenciación dos productos esportados -do
seutor primario, pra equilibrar a balanza dos pagos.
As causas cointurais: a subida do precio dos crudos a a crisis do modelo polftico franquista.
A derradeira opción do goberno, que en ningún
intre plantexou ao pobo o seu programa económico,
fa ise a través do «Pacto da Moncloa», comprometendo así a oposición parlamentaria na ~oma dunha
chea de medidas, tanto nos aspeutos económicos
coma socio-polfticos. lste pian prográmase pra

poñelo na práctica en dous anos; e foi feito sin contar cos traballadores e empresarios que son , a fin de
contas, os que terán que realizar o esforzo das medidas, e por se fora pouco, sin ningún debate público, comprometendo así aos partidos políticos parlamentarias, pero sin Parlamento.
O fondo de todo isto lévanos cara unha consideración xeral: a contradicción está no sistema capitalista entre a democracia política e a dictadura
económica. Carlos Hugo de Borbón, no seu libro
«la Vfa carlista al socialismo autogestionario», di
·que a ·evolución histórica dos países occidentales,
demostrou dous feitos: primeiro, que só onde co
empuxe do socialismo houbo 1-imitadón da dictadura capitalista, a dictadura do diñeiro en todas as
súas formas, -e somente na medida dista limitación,
puido ·progresar o liberalismo político,- é decir, a democrada. Pero a maiores, somente nistes países se
desenrolou a mesma economía capitalista -dun xeito
próspero e dinámico. Asf constatamos que, canto
máis «compensado»-é o capitalismo, meirandes son
os progresos económicos, sociais e políticos. Noutras verbas, que sementes con valores socialistas
poden progresar simultáneamente a democracia e a
prosperidade material. Demostrouse tamén que onde se beneficiou o seutor capitalista en contra dos
princípios democráticos e socialistas, todos os países caíron na dictadura e, ademais, non esperimentaron un desenrolo claro; ou cando por fin escomenzaron a esperimentalo, foi cun retraso considerable con calisqueira outro país democrático.
¿Saben os partidos firmantes do Pacto ónde
queren ir, e a organización da sociedade a que aspiran? Non sexa que as verbas «a la base», sexan unhas, e os feitos outros. E un decir.

O CASTRO@ E SARGADELOS•
SON CENTROS QUE MANUFACTURAN CERAMICA~
GALEGAS E CON IDEAS DO NOSO TEMPO.MAIS TAMEN COLABORANDO CO
IO IE
FORMAS DE GALICIA@» E O SE-MINARIO DE ES 1UDIOS CERAMlCOS (@IMPULSAN E ESPALLAN
eoLO MUNDO O ARTE E O COÑECEMENTO DE GALICl.A .AO ã
TRAVESO DO -MUSEO CARLOS!
MASIDE E EDICIOS DO CAS 1RO

BSDDO
Países cataláns
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Euskadi

f

Consello de Guerra

le

OARSO
EMILIO VEIGA
O martes 28 nos cuarteles de en plena vixencia da política cataPedralves tiñan de comparecer en lana, é a com:<elación do Consel lo
Consello de Gu erra «Eis Jugla rs» executivo da Generalitat. O vergrupo teatra l sancionado pola re- nes ás se is e media da tarde o xepresentación da obra «La torna», fe de prensa da Generalitat, señor
como informabamos hai unha se- Faulí. convocounos a unha rod a
mana. E decíamos «tiñan» pú rqu e de prensa urxente ora comunicarAlbert Boadella, director do gru- nos o aplazamento do Consello de
po, e que estaba intern ado no Ministros que convocaba aos cinHospital Clínico de Barce lona, fu- co conselleiros con carteira pra o
gouse ás catro e cuarto do serán vernes t res de marzal cun orde n
de hoxe luns, momento en que cio día que constaba de dous puntransmitimos esta crónica, burlan- tos: o primeiro era a decisión do
do a vixilancia policial. O resto reglamento interior da Generalitat
dos membros do grupo, sei s en e o outro, moito máis importante,
concreto, tamp.ouco non se puide- que o Sr. Tarradellas consideraba
ron localizar. _As penas que se lles que había un enfriamento de relapedían no Consell o de Guerra cións co Goberno do Estado. O
eran catro anos e medio pra Al - por qué: certas cousas que pasabert Boadella e tres pra o resto ban en Catalunya e que non gustaban en Madrid nin ao presidente
dos membros.
O proceso aos «Juglars» desen- da Generalitat. Os informadores
cadeou toda un ha serie de actos _ puxémonos a cata r a causa , que
en favor da libertad e de e,spresión . ·non foi moi difícil de atopar: o
E mentras o proceso global de so- proble.ma . estaba na campaña de
lidaridade se enchía de actos, Al- movilízación popular patrocinada
bert Boadella desa;.areceu . do pola «Entesa dels Cataláns» baixo
quinto piso, habitàción once do o tíduo «Guanyern la constitució,
guanyem l'estatut». E como as
Hospital Clínico da planta de urxen
movilizacións populares nin lle
cias onde estaba internado, Polo
que A NOSA TERRA puido saber gustan a Tarradellas, nin lles gusde fontes fidedignas, Albert Boa - tan en Madrid, escornenzou o que
della atopábase nun estado físico se pode denominar un verdadefro
éJCeptab le pra fuxir. Cara ás sete chantaxe aos senadores da «Entetrinta do serán o propio Boadella sa» por parte do president Tarrafixo unha chamada a «Europa dellas, delegado do poder en CaPress» na que despois de ·identifi- talunya, pra que éstes abandoacarse dixo testualmente: «Ao Con- ra n a idea das movilizacións... A
sello de Guerra que vaia o Minis- reacción da «Entesa» non se fixo
tro de Cultura que foi o que auto- agardar e foi altisonante, reafirman do a súa vontade de seguir a
rizou a obra», e colgou.
No intre de escribir e.sta cróni- súa campaFia «nun senso reivindica non podemos engadir moito cativo de diálogo e responsabilimáis sa lvo que xa está dada a ar- dade» e que non entenden cómo
den de busca e captura de todos esta pode ser ·causa de enfriamento, así que non están disposos compoñentes do grupo teatral.
tos a frenar a campaña que consiA «ENTESA» MOLESTA
deran utilísima e a única solución
AO PODER
pra evi tar qpe se retrase o Estatuto.
O outro tema, máis anexo, pro

Aos dous anos da masacre de
Vitoria, na que morreron cinco
oqreiros e resultaron feridos varias ducias máis, todas as centrale.:; sindicales de Eusk!ldi pediron
autorización -e obtivérona- pra
realizar unha manifestación en
memoria dos .ali asesinados. Os
feitos, que se desenrolaron cando
Fraga era ministro da Gobernación, produciron unha profunda
impresión, · non só en Euskadi
senón en todo o Estado Español.
De feito, pasaré a histeria coma
ún dos meirandes actos de represión realizados na Europa occidental nos derradeiros anos. Os
feitos ocurriron cando a poticía
procedeu ao desaloxo de varias
centos de obreiros pechados
nunha eirexa, nunha das xornadas
de loita realizadas en solidaridade
con empresas que tiñan prantexados conflictos laborais. A policfa viiización de varias miles de perutilizou gases lacrimóxenos e os soas que se manifestaron en conrecluídos saíron en tromba. Inca- tra da instalación de diversas cenpaces de çontrol ar a saída , os po- trales nucleares en territorio baslicias disparareri coas armas auto- eo. No xuício dos espertos, produméticas. producindo no acto tres ciría importantes cambeos no climortes e feridas de bala a outros ma coas . conseguintes repercunoventa. dos cales dous morre rían sións na fauna e flora. aparte das
dias máis tarde. A reacción en consecuencias a nivel humano
Euskadi foi fulminante: ao dia se- que a súa instalación puidera acaguinte desatárase unha nova fol- rrexar.
Pra todo o sábado e domingo
ga xeral que trouxo consigo un
novo morto en Basauri, esta vez estaban prol ectados . numerosos
na província de Bizkai a. A pouca peches e m anifestacións que non
aureola liberal que podería ous- pui deron rea lizarse debido á actentar Fraga caíu ao campás das tuación policial que desaloxou aos
pechados e disolveu moitas das
ráfagas represivas.
O sumario que se abriu no seu . manifestacións.
As movilizacións están animamomento foi pechado ao pouco
tempo, ante o que as nu oridades das polos <~ C omités Antinuclea consideraron ause ncia de probas res1>, organismos populares de rede quén puideran ter sido os au- cen te creación e que son un pou tores dos disparos que causaron co os herdeiros cfris xestoras proas mortes. En ca lqu era caso, os amnistía que protagonizaron gran
parlamentarias alaveses pedi ron parte do sno pasado a vida polítirecentemente uo Goberno que es- ca de Euskadi.
De mom en to, esta non é máis
tableza responsabil idades sin que
esistan moitas esprunzas de que ca o emprinciplamento de algo
que se prevé vai âlcanzar cotas
isto se chegue a realizar.
moito móis olt3s. Ante isto lberNON AS CENTRALES
duero escornenzou por unha ban~UCLEARES
da a protexe r as súas instalac ións
Por outra banda , o fin de sema- :· con f ortes conti nxe ntes policiais e
na baseo caracterizouse pola mo- obras de acondici.onamento, e por

outra a realizar unha campalia publicitaria de moitos fumes en todos os xornais, co fin de tratar de
convencer á opinión p(1blica . basea de que a instalación das centrais será beneficiosísima pra o fu turo cio País Baseo.

O CONSELLO
XERAL REUNESE
Outro cios aconteccmentos da
semrn1a foi a prim eira xuntanzs do
Consello Xeral Baseo n Bilbao e
a publicación du nh n nota oficial
ped indo comprensión onte a li rn itación dos seus medias e po ibilidades de actuación. Na nota
anunciábase tam én que máis
adiante elaboraríase unha declaración do princípios. As tensións
esistentes no seu interior entre o
PNV e o PSOE afnda non disminuíron e ista falta de dec laración
de princípios é unha boa proba
dela. Considérase que a súa reconciliación vé)i ser n cesaria pra
poñer en marcha algo que, en opi nión cle Cl vero, «ministro pmíl las
regiones», é o pre u on ómico
máis forte do Estado Español e
que hoxe por hoxç somente
dispón de actas de reunións voantes.

España

O programa económico hacia á dereita
O «dereitazo», o~ xiro 6 dereita da polftica ocon6mica do Go- f ianza do presidente: Abril !V1 rtoberno Suórez, pode traguer serias consecuencias. Da pugna entre rel l, político de ascensión v rtixidous frentes .distintos, ún 1ocial-dem6crata, o de Fuentes Quintana nosa e que, on opinión do poucas
. e Fernónde:z Ord6ñez, e outro partidario dunha poUtica defensora a persoas que o trataron . é un home
uhranza dos intereses empresariales, 1epresentada por Oliart e fortemente reaccionario.
Abril Martorell, denantes manMartlnez Genique, sa(u vencedora a segunda, se ben foron sacrifidador da política, encárgase agocados e sustitufdos 01 seus homes máis cualificados.
·
A dimisión de Fuentes Quinta- sión e as qmtrales nudeares na da vicepresidencia económica puxo decididamente nervosos
tivo unhas causas claras : en pri- aos empresarios. E se contamos
meiro lugar, o enfrentamento que co programa agrario e a política
as líneas políticas do seu progra- siderúrxica, pódese comprender
ma tiveron por parte de ·algúns doadamente que as pretensións
sectores de empresarios, da do equipo Fuentes Quintana
CEOE fundamentalmente. A Re- · -que poñerían ao sector econóforma Fiscal sálvase por agora, mico en equivalencia cos doutros
pero os p.artidos políticos temen, estados europeas de corte occixustificadamente, que as escasas dental - foran sumamente moventaxas dos Pactos da Morcloa lestas pra os sectores máis dereitistas do partido no poder.
se rebaixen.
A táctica de Adolfo Suárez foi
Por outra banda a posible naciqnalización de algúns aspectos salomónica : Fuentes Quintana dique hoxe son de único disfrute mitido e Oliarte e Genique cesadas grandes empresas hidroeléc- dos. O vicepresidente económico
tricas -con tendidos de alta ten- foi sustitufdo por un home de con-

ra ademais da vicepresidencia
económica, sendo doado adiviñar
cáles van ser os rumbas que vai
tomar éstél: é moi probable unha
campaña de apoio á inversión, de
concesión de cretos e a aprobación da flesibilización das plantillas, o que equivale a decir despido libre. Pro mentras, Suárez non
esquence a forza que os vintecinco diputados do antiguo partido
social-demócrata de Fernández
Ordóñez e Fuentes Quintana, agora fusionado en UCD, poidan ter
no Parlamento, poder que lle resulta moi perigoso. Asf, crea pra
Fuentes Quintana a xefatura da
asesoría económica á Presidencia
do Goberno, como mal menor.

OMUNDO
O segundo frente da OTAN
no Mediterráneo
Nos pr6simos anos imos asistir na área mediterránea a un repregamento estratéxico das forzai da OT AN, a1 cales, despois de
abandoar a súa base de Nópoles -actual cuartel xeral da zona-, deberán buscar un novo emplazamento no que se asentar.
Algún lugar, considerado hoxe como territorio e1paftol, t'n grandes
posibilidades de convertlrse na nova gran base deite segundo frente da OT AN no Mediterráneo.
Dous son os motivos polos que
a OTAN vai variar a súa base contrai ne ·ta zona. O primeiro e máis
importe nte radica no cambeo de
estratexla militar que se concreta
na superación dos submarinos
atómicos «Polaris» e «Poseidóm> e
a chegada dos novos «Trident», os
cales confiren aos misiles transportados un moito maior radio do
acción. As novas bases de submarinos que se están construíndo
agora nos Estados Unidos permitirán ao entraren en funcionamen to o peche das de Nápoles e de
Rota . Con elo reduciránse os castos xeralcs da organización e evitaránse en gran parte os traballos
de espionaxe e contraespionaxe
na zon .
O segundo motivo é máis discutible, e non está refrendado por
todos os espertos no tema. Dise
que ante o progresivo avance do
PCI n vida politica italiana a
OTAN pr feriu rotir rse da península it {11ica d nont
de qu os
urocumunist ch gu n , caclnr
unha pmcola do poder.

o tamén no Sahara e en Canarias.
Todo esta reafirma esa vontade
d OTAN por desplazarse sobor
do tapete mediterráneo en dirección oeste. E é entón cando xurde
a pregunta clave: ¿ quén albergará
as novas instalacións da OTAN?
Viaxando en dirección oeste e
logo de abandonar ltalia atopámonos con Francia, país que polo
seu particular status no interior da
Organización - con vencellos políticos pero non militares - non
parece o máis indicado pra recibir
á gran base mediterránea. Ouédanos o Estado Español, as zonas
costeiras e moi concretamente as
illas que o integran. A algúns cecais lles pareza aventurado o facer conxeturas deste tipo cando o
Estado Español aíncta non entrou
a formar parte da OTAN. Pero o
achegamento é inevitabl e e de
ambos os lados empezan a darse
os pasos necesarios pra ir normalizando «a unión>>. Feitos coma as
recentes maniobras militares da
OTAN denominadas «Sardinya»
(na que participaron tropas espe riolas) ou coma os dez mil soldados da sesta flota ianki que paaron varias días de permiso en
Mallorca fai un par de semanas,
non pretenden senón empeza r a
fnmlllariz r ti opinión pC1blica na
convlv nela entre a OTAN e o Estndo E p ñol. To lo indica que serón
C nario o IL1gar escollido
pola OTAN com onclé'.lv da nova

gran base do segundo frente Mediterráneo. A súa estratéxica situación permite non somente o
contrai do Mediterráneo senón tamén o do Atlántico norte, tanto a
nivel militar coma comercial.
Máis difícil sería precisar cél
será a «nacionalidade» do Archipiélago Canario o df a no que a
OTAN construía alf o cuartel xeral
do seu segundo frente militar mediterráneo. A opinión maioritaria
indica que o Estado Español entrará a formar parte dà OTAN e,
como membro, albergará no seu
territorio (en Canarias neste caso)
unha nova base da OTAN. Esta
opción presupón que o Goberno
Español deberá encargarse previamente de solucionar o prob lema que plantexa o MPAIAC e outros grupos independentistas nunhas illas baixo bandeira española.
Outros apuntan, nembargantes, a
posibilidade asegún a cal as Canarias deixarían de ser un territorio de soberanía española dentro
dun plazo relativamente breve argumentando que a «africanidade»
do Archipiélago é tan evidente coma a de lfni, Guinea ou a do mesmo Sahara. Algúns precisan, ao
fin, que os descendentes dos
guanches poderían obter un Estatuto de Autonomía especial; estatuto que no fondo non serfa máis
ca unha fórmula ideal pra que a
OTAN puidera traballar ás súas
anchas nas Canarias.
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Canarias:
Africa emplaza
X. A. .GACIÑO
A resolución do Consello de Ministros da Organi:zaci6n pra a Unidade Africana (OUA), atendendo a recomendación do Comit' de liberación da citada organiza_.
ci6n feita unha semana antes de declarar a Canarias territorio africano e apoiar a loita do Movemento pra a Autodeterminación e lndependencia do Archipiélago das
Canarias (MPAIAC), terminou de col mar a irritaci6n da
diplomada espaftola, que trataró de impedir por
todos os seus medio• que o asunto chegue ao mesmlsimo
Comité de Descolonizaci6n da ONU, que era outra das recomendacións do Comité de Liberación da OUA e que o Hder Antonio Cubillo (MPAIAC) está dispoito a facer, pra
esp·allar ao másimo a súa reivindicaci6n independentista.

De todos os xeitos, seña cal
seña a futura nacionalidade do
Archlpi élago, o que hoxe parece
xa un feito irreversible é que as
Canarias son o punto de mira pra
a instalación do cuartel xeral da
OTAN no Mediterráneo e o sur de
Europa.

Inglaterra

O «equilibrio» informativo
Londres

CARLOS DURAN

O canal da BBC ofreceu aos seus telespectadores unha escolma de noticiario1 e documentais cinematográficos -tipo NODOdos anos 30. As voces -sempre masculinas- cheas de confianza
en si mesmas, dábannos unha impresión «calma» das cousas que
estaban a pasar na Alemanla nazi, por exemplo, coma se se tratase dun destile de modelos ou dun noticiario deportivo: fulano gafta,
:zutano perde, mais non imos ter mal sangue por eao.
O importante desta escolma
- algúns anacos de fita eran
amosados ao público británico
por primeira vez, porque o censor
os cortara daquela - non é o feito
importante pra nós, en 197.8, de
que eses films «mentíam>. conscentemente ou non, sobre a reali dade social da época, senón a
verdade moito máis sinistra de
que outro tanto está a pasar hoxe,
aínda que moi agachado polas
milloras técnicas e pola actitude
planetaria dos noticiarias de hoxe.
Ahí temos o caso da Africa do Sul,
que se poderfa comparar ao da
Alemania nazi. Pois neste caso o
comentarista británico medio
- radio, TV, prensa, tanto tén di ao público: «por unha banda
pasa isto (dig mos que h i apartheid, que é unha barbaridade,
etc.), mais pola outra pasa isto

outro (por exemplo, o n:vel de vida medio é moi superior en Sudáfrica en comparanza co resto daquel continente}». Noutras verbas,
hai nos medias de comunicación
de masas deste país unha forte
tendencia ao «equilibrio». E unha
lei que non falla: se nun noticiaria
hai algo que poida alporizar á opinión pública nun senso, podemos
es tar seguros de que logo vén o
contrapeso: outra noticia, tirada
de onde sexa, que contrarresta o
efecto anterior e deixa ao lector/ ouvinte/ espectador nun estado de sopor beatífico e indeciso
do que o efecto real é éste: «doutores ten a igrexa que vos saberán responder», ou, o que é o
mesmo: nós temos o noso Parlamento, os nosos diputados, as nos s institucións, que saberán tratar diso e nos deixarán en paz pra
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pasarmos o fin de semana adicados ao noso «hobby».
·
Aqueles noticiarias dos anos
trinta dannos outra clave que tamén é válida hoxe: a tribalización.
da información, que transplantada
á actualidade significa que, por
exemplo, a Irlanda do Norde «non
é unha colonia>>: é un sitio onde
uns súbditos británicos cometen
rarezas e atrocidades incomprensibles. A Rodesia tampouco non é
unha colonia británica: é outro sitio raro onde ese tipo raro que se
chama Smith fai esas rarezas con
eses n'egros que se chaman Muzorewa, etc., e en todo caso xa estamos fartos de tanta noticia; pasemos a outro canal.
E velahf. Dentro doutros
trinta anos os futuros televidentes
ou o que sexa, han de ollar pra os
noticiarias e documentais de hoxe
cos mesmos ollos con que hoxe
vemos os de 1 930 e pico e hanse
maravillar da cegueira, conscente
c· u non, que impide ver o que está
a pasar an edor noso todos os
dias.

Constituída ao calor da euforia anti-colonialista, en
1963, nunha sesión celebrada en Addis Abeba, onde o brillante Ben Bella pronunciou un rotundo chamamento á loita
anti-colonialista e anti-imperialista, a OUA tentaba de encarnar o soño de formar unha terceira forza ent~e as dúas potencias predominantes nas relacións internacionais, USA e
U RSS, un soño que xa se frustrara na Conferencia de Bandung de 1955 de países non alineados. Na actualidade, a
OUA apenas sirve pra poñer orde nos conflictos internos de
Africa, e a división entre os países que a compoñen maniféstase en custións Importantes, .coma o caso de Angola e o
máis recente do Sahara.
No caso de Canarias non houbo dúbidas, ao parecer, pese ás promesas feitas na súa visita a Madrid polo presidente
de Gabón -presidente de turno na OUA-, de que el persoalmente non consideraba africanas as illas Canarias. Somente Marrocos e Mauritania -polas relacións especiais co
Estado español que lles confire o famoso e secreto tratado
tripartito- opuxeron as súas reservas ao acordo xeral.
Definir a «africanidade» política -a xeográfica está clara- das Canarias é problema que compete, evidentemente,
aos propios canarios, os cales nestes momentos, e como resultado dunhas pautas económicas que lles foron impostas,
atópanse nunha grave situación de crisis económica. Pero o
que está claro é que toda esta situación lfmite.é. producto do
maldito embrullo de polftica esterior que o franquismo traspasou á Monarquía, no que á custión africana se retire. Nun
momento en que Africa enteira sofre unha remodelación profunda no equilibrio dos sistemas dos respeutivos estados
-cunha actividade intensa, directa ou indirecta, das grandes
potencias-, e que os sectores progresistas· parecen inclinar
lixeiramente ao seu favor coa incorporación de países coma
Angola e Mozambique, o Goberno español presta o seu
apoio decidido a Marrocos, que, xunto co xiro prooccidental
realizado por Exipto, forma a cuña prooccider:ital decisiva pra
rachar as posibilidades progresistas dunha unidade árabe, ao
tempo que pode ter posibilidades de influencia e contrai entre os países africanos que sufriron a dominación francesa,
Este apoio decidido a Marrocos tén que compaxinalo a diplomada española coas súas relacións comerciais con Arxelia e
Libia, importantes suministradores do petróleo e do gas na-.
tural que consume o Estado español, producfndose tensións
permanentes no xogo da política esterior, até o punto de que,
ás veces, o Goberno ten que recurrir á mediación do partido
da oposición, o PSOE, pr:a non rachar definitivamente un difícil equilíbrio. De algunha forma, esta resolución da OUA significa unha victori.a dos pafses progresistas, no seu intento de
que o Goberno español clarifique a· súa política respeuto de
Africa, e particularmente respeuto do Sahara.
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INILLA: Oitenta e catro
home
anos .d• un
••

que Y·IVIU o f.útbol
•

No lugar de Pedreira, na parroqúia de Coira
en Cangas de Morrazo atópase un home que o foi
todo no fútbol. «Nacfn en Vigo fai .agora oitenta e
catro anos, son o futbolista máis vello de
Galicia e tamén penso que de todo o Estado
español. Xoguei coa selección· de Espaf'la contra
Austria , no vello campo de Coia, en Vigo, gañamos
catro a dous. E logo tamén contra os campeóns do
mundo, os belgas, no campo de San Mamés,
en Bilbao,
xuntamente cos tamén internacionales Ricar.do
Zamora, Luis Otero, Arrate, Gamborena, X. M.ª Peña,
Meana, Pegaza, Zazúmaga, Patricio Aerabolaza,
Alcántara, ... sendo os seleccionadores Mateos,
Berraondo e Andicar. Zamora e máis e·u fomos dos
primeiros en ser chamados pra ir á
Olimpiada de Amberes, eu non cheguei a ir porque
daquela tiñamos un presidente en Vigo que era
alemán e gustáballe xogar ao domlnó, eu sabfa
xogar moi pouco e fíxenlle unha xogada malá, entón el
colleu as fichas e botoumas á cara; ergufnme e
zorregueille duro e... claro, non me levaron xa a
Amberes; foron Mancho Gil, tamén galego, e Polo,
que facía a ala esquerda comigo; teño
o libro onde Andicar fala desta ... »
-O ·fút~ot' que se fai hoxe é
móis bonito, máis técnico ...
-Boeno, sí, pero antigamente
tiñamos estas tres cousas sin as
cales non pode haber un bon xogador de fútbol: velocidade, valentía e resistencia; á técnica bárrea a velocidade e a resistencla;
miren vostedes, nos meus tempos
non había ese pasiño en corto, un
estremo coma min corría toda a
línea, centraba dende o fondo e
daba o gol feito, era un fútbol
emocionante, aberto, rachabafl)OS a defensa escalonando todos
os postos da dianteira, e viñan os
gales, claro.

-Os xogadores do seu tempo xa eran profe1ionale1 ...
- Bah, ¿sabe cánto gañaba eu
daquela?, trinta pesos, todos

I
que collía eu a pelota corrf a con
ela coma un raio cara o campo
contrario, non me daban pillado,
entón o árbitro pitaba orsai. dunha vez cabreeime e funlle. zoscar,
botáronnie fóra do campo e prohibf ronme xogar por dous anos;
entón marchei a Cuba e xoguei
·air, er:a dos mellorll\os e ga_t'leba
vinte veces máis ca eiquí, fun logo
a México e aos Estados Unidos,
dábanme dez dólares, ffxense, pero eu sempre que podf a iba polo
porto pra ver se vía un barco noso, sentiame morrer fóra de Galicia, pra saber o que é de verdade
o patriotismo, pra saber o que é o
galeguismo non hai coma sentilo
dende fóra, non hai cartos que paguen dabondo pra quedarse, e
vfñenme; pois cando estaba pra
embarcar atopeime nas oficinas
diplomáticas do país co árbitro
aquel que me botara, coñecémonos e doume unha aperta e xa
viñen en primara todo o viaxe, sin
pagar nada.

-¿Qué lle parece se 6 que o
Celta ou c;alquera outro equipo ·
COA CAMISETA DO CLUB VIGO; AINDA NON NACERA O R. C. CELTA
noso decide facer a súa plantllla
a base de xogadores galegos,
-E ao mellor ha1tra nos po- Oué va, hom, pra chegaroncoma o Bilbao ou a Real Sociederfa
facer hoxe unha selección da Pinilla ..., nada.
dad?
do seu tempo, con xente gale-¿Qué estremoa tiveron un
-¿Vostede sabe o que é·vestir ga, claro...
parecido móis fondo con vosteigual, cada mes, e Luis Otero, por a camiseta pÓla Terra de ún? Boe-Sf, hom; collan nota: lsidro,
de?
ser casado, dúas cen~as pesetas;
¿de primas?, nada de nada, algún
entusiasta sempre aparecia: oe,
Pinilla, se marcas un gol douche
dei: pesetas, e xa safas ao campo
a partir o peito.

-Vostec:le é daqueles tempos do Club Vigo e do Fortuna ...
-sr, son daquel tempo e lémbrome que cando foi o da fusión
destes dous equipas, uns querfan
poñerlle BREOGAN e outros CELTA, e quedou o CELTA, xa sempre
cos colores que hoxendfa Jeva por
ahí adiante, ou sexa o azul celeste
e o branco. Fomos -f inalistas de
moitos campeonatos de España,
que se facía por «rexións». Miren,
voulles contar: nun .destes partidos xogados en Madrid, sempre

no, pois é que nada, nada igual, . Luis Otero, Moncho Encinas, Paamiguiños, é que eu no campo sarín, Oueralt, Balbino, Rivera,
comía herba e nunca, nunca, che- Moncho Gil, Ramón Polo, Ramón
guei a esgotarme; unha vez xoga- González, eu...
·
mos un partido contra uns ingle-¿A vostede teránlle feito
ses· e houbo cinco prórrogas, no algún homenaxe ... ?
campo de Caia, eles tiñan que'
-Ningún, nin homenaxe nin
marcharse e o partido tiña que nada; fixéronllo a outros, a min
quedar rematado; Ventura Lago, non.
que era un xogador moi bon, decf ame: Pinilliña, non peido máis.
Foi algo único. Eu non quero mo«POLA DEFENSA DO
rrer sin ver eiquí, fose en Vigo, en
EQUIP·o DE GALICIA,
Pontevedra, na Ceruña, onde sexa ... , un partido de fútbol cun
EU NO CAMPO
equipo noso feito únicamente por
COMIA
A HERBA»
galegos, tíñanse que partir o peito, home, non hai coma sentir a
-E tampouco cobra ningun·terriña pra facer ... , boeno, qué sei
ha xubila~i6n, algunha axueu.

da ...
COR. C. CELTA: OTERO, RAMON GONZALEZ, ISIDRO, PASARIN, PINILLA, PO.LO: OUTROS TEMPOS

-Nada, nada ... ; déixanme entrar de balde aos partidos, téñenme ofrecido algo, sí, pero nada,
máis de vinte veces dixeron que
me iban ter algo e xa ven ...

-Non sei se sabe que hoxendfci estáse a facer unha asociación de futboli1tas en todo o
Estado español pra defender
mellor os intreses profeslonales
dos xogadores ...
-Sí, sei q1,1e andan a facer esto; e compra que sexa asr, nós
non tíñamos defensa ningunha,
partranche unha perna, tiñas calquera outra disgracia e sempre
estabas só; boeno, cando eu xogaba non había as retencións esas
da ficha, eras máis libre pra poder
xogar onde mellor che fose; hoxe
todo é un negocio, o púb_lico paga ... ; miren, nesta a sorte foi ben
distinta, cando eu xoguei naquel
partido coa selección de Galicia
contra da de Madrid, o estremo
dereito deles era Santiago Bernabeu.

-Era tamén 'un bon xogador ...

- Na velocidade, Gento; pero
eu xogaba coas dúas pernas e era
valente; Gaínza, Bala Roja ... , moitos, houbo bons estremos no fútbol; dos que xogaron no Celta,
Roig, canario, moi bon, e hoxe Del
Cura, diante de que o operaran,
era rápido e valente, ten moitos
parecidos co meu xogo.

-Onde rematou a 1úa vida
deportlva?
-Pois diante de me retirar do
fútbol xoguei dúas temporadas co
Deportivo da Coruña, despois
víñenma pra Vigo e aos dous meses veu onda min o Cónsul de ltalia en Vigo, que daquela vivía el
en Cangas, e pedlume que fixese
de xogador e entrenador no Alondras, gañaba catrocentas pesetas
ao mes, pero eu non Has cobrei
nunca nada; establecínme aquí
e... aquí estou.

-¿Qué consello lle darfa a
un rapaz que empeza a xogar
ben?
- Mirada, os xogadores hoxe,
cando empezan por destacar algo
ven a prensa a mimalos, a darlle
pulas e moitos xa se perden nesto ; eu nunca tiven pretensións, eu
saía ao campo a partir o peito,
nunca me cansei.

Son as palabras de PEDRO
MARTINEZ PINILLA, galego deica os 6sos o futbolista de sempre. A cidade de Vigo vluno n'a cer dunha famllia de carpinteiro• e albañiles, catro irmáns
que hoxe xa se foron e unha sobriña que comparte en Cangas
con este home a sua persoalldade histórica dentro dun deporte
que ainda hoxe, oitenta e catro
anos, non fixo xu1ticia co mellor
estremo esquerda (velocidade,
valentfa e reslstencia) que deu
a n.osa Terra.
VILAQUINTE E MANOEL BATAN

odereitoe razón
ESCIF EMOS OS MISTERIOS
A FOLLAS DE SALARIOS
Pra o noventa por cen dos traballadores a nómina, a
popularmente chamada «foll a de salarios», é un papel
chAo de misterios. Nln comprenden a melrande parte dos
conceptos que nela aparecen nin conocen a lmportancia
da mesma. Moitos traballadores tiran as follas ou pérdenas e dende logo cáseque ninguén se preocupa de que
esteña correctamente redactada. E con todo a nómina é
dunha gran importancia pra poder probar, chegado o momento, por exemplo, que se traballa nunha empresa, dando cándo e con qué categoría, comprobar o salario gañado, seña no caso dun despido pra marcar a indemnización
correspondente, sef'ta no caso de reclamación de cantida des cando a empresa pagou de menos ao traballador.
Precisam os a folla tamén no caso de xubilación, desemprego ou cando solicitamos calquera pensión por invalidez xa que a nómina contén asimesmo as bases de cotización e servirá pra marcar a contra das axudas económicas ás que nos referimos.
Pra que calquera traballador poida saber se a súa folla de sa larios é correcta imos tratar de resolver os misterios da mesma. No caso de que na súa nómina non aparezan os conceptos que espricaremos, a reclamación debe f acela diante da Delegación de Traballo, cousa que deberán facer tamón se a empresa non lles entrega a fin do
mes e no intre de pagarlles a folla de salarios.
Porque as empresns teñen a obriga de entregar estas
follas firmadas e selladas - gardando unha copia firmada
polo traballador - referidas a meses completos. Se a
vostede lle pagan por semana ou por quincena estes pagos considéranse na lei coma anticlpos pero na nómina
tén que aparecer todo o que lle paguen. Asegúrese denantes do flrmala de que as cantidades reclbidas correspondan osactamente coas que aparecen na folla. Son
moitos os traboll dores que averiguan que asegún a nómlno debian gariar máis do que realmente recfben.
A foll s téñense que facer asegún un modelo oficial
na m sma t non que apa recer os segu intes conceptos
improscindibl s: 1) Nome e enderezo da empresa así com o norne do traballador, a súa categorra, número de
• flllaclón 6 gurld de social e data na que escomenzou a
tr IJ 11 ir no rnpr
. 2) Período de tempo que se paga
p ir • mpl , cio 1 10 28 do febreiro, paga do 18 de xullo. otc.
3.u) As cantld dos totolos g ílodos especiflcant o cone 1 to (s 1 rio ba e, antlguedad , horas estras,
t .). L mbr qu non pod asistir nlngunha cantidade
qu non r panda a algo concreto. Asf é ilega l a chamada
r trllJuclón voluntarla, gratificación voluntaria ou plus voluntarlo, o ou Importe tén que cobrarse no complemento
que llo corresponda asegún o verdadei ro motivo polo que
se p ga (puntualldade, calldade de traballo, etc.) E se oste
motivo non oslsto tales cant idades corresponderán ao salario base. 4. º) A cantidade pola que se cotlza á seguridade social tanto no réxime xeral coma no de accldentes. A
base de cotización é seguridade social no réxime xeral (o
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se cotiza por tales cantidades. Podedes ver que nas nómi~
nas desglósase o que se chama a base tarifada e a base
complementada. A _base tarifada é unha cantidade fixa
marcada polo Goberno dacordo coa cat~gorf a profesional
do traballador. A diferencia entre esa cantidade teórica da
súa categoría e a base real de cotización chámase base
complementaria individual. Diste xeito cotf zase por todo
o que· gaña o traballador. A base tarifada da categorfa daquel obreiro do noso exemplo anterior podra ser 1 5.400
pesetas, e o que falta hastra as 21.500 (6.100 pesetas)
serra a súa base complementaria.
Por outra banda aparece tamén o concepto de cotización ao réxime de accidentes e ao desemprego. A cotización neste caso non se divide en dúas bases e a diferencia coa anterior é que se fai sobre as cantidades reales
que cada mes se cobran, é decir, inclufndo o cobrado por
horas estras que no caso do réxime xeral non se conta.
5. º) As deduccións en impostos sobre o rendemento do
traballo personal. Se quere saber se o patrón lle descontou correctamente por este concepto faga o seguinte:
agarde a final de ano (pois nese tempo pode variar o seu
salario e os descontos), suma todos os salarios sin descontos -pero non incluía as cantidades cobradas da seguridade social coma os puntos, dfas de baixa, etc. Hastra esa ano vostede tiña que restarlle a tal cantidade
140.000 pesetas se gañara menos de 300.000 pesetas
ao ano ou 100.000 pesetas se gaíiara máis. Sabor da cantidade restante calcúlase o 12 por cento e poderá saber
asf a cantidade total anual que tiña q1,.1e pagar polo IRTP.
Se sumadas todas as deduccións que lle fixeron no ano
dá tal cantidade está ben, senón pode reclamar a diferencia na Maxlstratura do traballo. A partir deste ano os casados que gañen menos de 31 5.000 peseta's poden descontar 175.000 pesetas máis 20.000 P.eseta~ por cada
fillo. Pra os solteiros os descontos siguen iguál ca antes, e
tamén pra as famílias numerosas de primeira· (que descontarán 400.000 pesetas), e pra as de segunda, que
descontarán . 250.000:
A nómina debe rematar sinalando a cantidade que
realmente cobra o traballador unha v.ez feitos os descontos. Lembre que se a cantidade sei7lalada é superior é que
vostede cobrou non debe firmar a folla porque despóis
non poderé reclamar nada pero se as cantrdades coinciden, arnda que pense que debe cobrar máis, pode firmala ·
pois non significa que esteña dacordo, senón que sinxelamente cobrou tal cantidade, e a folla pode servirlle de
proba cando reclame a diferencia.
Agardamos que comprenda a partires de agora un
pouco millor a súa folla de salarios, que comprenda a súa
importancia e tente que alguén lla revise e lle indique os
posibles erros ou omisións. Plçla todas as espricacións
que precise na empresa, na delegación de Traballo ou no
seu sindicato. E sabor de todo garde sempre as follas e
lembre a súa lmportancia.

que corresponde ao paro, xubilación, baixas por enfermedade, etc.) é a suma dos salarlos que cobra realmente o
traballador no mes, sumándolles a parte proporcional das
pagas estras. Así, en xulio e nadal non se cotiza po!as pagas, pois o importe das mesmas dlvfdese entre doce meses e cada mes cotrzase pola parte correspondente. Pra
que nos entendamos imos pof\er un exemplo: Un obreiro
que gana 500 pesetas ao dra de salario base e 1 50 pesetas dfa de plus de aslstencla, máis dúas pagas estras ao
ano de 24 dfas de salario base cada unha. A súa base de
cotización serra: 1 5.000 pesetas (500 por 30 dfas) máis
4.500 (150 pesetas por 30 dias), é decir 19.600 pesetas
de salario real. A esto teríamos que sumarlle a parte proporcional das pagas estras que serfan 2.000 peset~s
máis (cada paga estra serfa 500 pesetas por 24 dfas, ou
seíia 12.000 pesetas que por dúas pagas estraordinarias
serfan 24.000 pesetas ao ano, que dividido entre 12 meses nos dá 2.000 pesetas). Polo tanto a base de cotización serian ·21 .500 pesetas, é decir, unha canfidade
maior ca o salario realmente ganado no mes, feito importante porque é sobre estas 2 1 .500 pesetas sabor das que
se fai o cálculo do 75 por cen nos dfas de baixa por enfermedade, pra o seguro de desemprego, etc.
Conocida a base de cotización veremos agora como
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da terra asoballada
BINGO NAS CASAS

Sanidade sobre iluminación, somodificará a vixente Lei de Educa- km. todos os dfa~. 1Non obrigará Poñer en práctica tal vez o que
noridade, etc., autorización dos ción.
aos nenos de cinco anos a facer . lles adeprende a televisión os doSon un veciño do barrio do En- propietarios do inmueble, informe
Asegún os medias informatl- isto 1 Do primeiro accidente que mingos pola noite. O ministro fasanche, en Santiago, méis con- da alcaldfa sobre perxuicios que
vos, a E.X.B. vai sufrir un novo da- teñan estes nenos el é o culpable.
cilítallelo.
cretamente do número 8 da Rúa-csteña a causar no medio urbano-sarreglo, perderá o 8.º e collerá os_ As vfctimas desta nova feitorra- Esixamos que a preescolar se .
Fray Ras ndo Salvado. No baixo ou social no que se instale, inforpárvulos. Deste xeito o Ministerlo van ser, coma sempre, os nenos dea nas nosas parroquias e n.on
deste inmueble instalaron unha me público, pra posibles reclamamata moitos paxaros dun tiro. Ve- labregos. Eu dende eiquf só quero nos grupos escolares.
sala de xogo de bingo (Sociedade cións dos veciños nun radio de
xamos:
dar a voz de alarma ante un feito
Esixamos que a formación dos
Compostela). sin reunir as condi- 100 metros, etc ... )
a._ Dará teóricamente traba- que, sin dúbida, vai ser unha nova nosos rapaces non se vexa dismiOs vaciñas temos denunciado
llo aos licenciados, corpo que o navallada pra Galicia.
nurda nun ano, pois non é igual a
cións esixidas de insonoridade, e
atentatoria contra das condicións por escrito todas a~ irregularida- trae «de calle» coas súas reivindiBerremos forte antes de que asimilación de conocemento.s aos
mínimas de habitabilidade que des ás autoridades pertinentes,
cacións. Na práctica non solucio- sexa tarde: I basta xa de decretos 14 ca aos 5 anos. Que os nenos
na nada, pois ao non aumentar o de gabinete feitos pra nenos da galegos non paguen cun ano madebe t r tod casa e zona. Pode- alcaldia, Goberno Civil, sin que
mas os v ciños dos primeiros pi- haxa resultados que indiquen xiB.U.P. 0 incremento de prazas vai cidade 1 Os nenos galegos das nos da sua formación a política
sos ch gar a repetir perfectamen- quer a mfnima preocupación. Re- ser ridículo.
unitarias están condenados a non irreal dun ministerio centralista.
te os números que se están a can- clamamos a solidaridade na nosa
b. _ Rebaixa a edade na ter unha mestra especialista en
Está ben claro que ao ministetar en cada sesión, aturando, ade- loita de todas as organizacións E.X.B., disminufndo tamén a inpreescolar coma 05 nenos da ci- rio non lle Interesa que os nosos
máis. as ruidosas manifestacións ciudadanas do Ensanche, de to- fluencia sociopolítica do mestre dade. Os nenos galegos con pau- rapaces labregos e mariñeiros esdo grupo de ganadores, cando dos os vaciñas, e urximos ás auto- no alumno.
cas posibilidades pra seguir estu- teñan máis ou menos preparac.- Evita crear colexies nacio- dando verán cortada a súa escola- dos, ao contrario, canto menos
non as disputas oráis ou os en- ridades a que dean a resposta
rización nun ano. A un neno gale- seipan, millar.
frentamentos físicos, feitos que que, en lei e xusticia, nos corres- nales disminuíndo os alumnos,
nos obrigan a pasar ás veces a ponde.
pois, ¿non se lle ocurrirá 0 señor go unha beca . de 30.000 pts.
Non se sabe ben en qué _
vai dar
noite fora da casa. Nestas oca- XAVIER RODRIGUEZ NEGREIRA ministro de E. e Cencia cubrir as supónlle catro meses de pensión o asunto nin as graves consesións. varias inmueblcs chegan a
prazas dos de 8 .0 cos párvulos? El
na cidade. ¿E os outros? ¿Onde cuenclas que poida ter_pra os noenterarse.
debfa saber que os nenos galegos están os institutos e colexlos de F. sos rapaces.
Esta situación non somente se NOVO CRIME PRA OS
recorren, térmlno medio, un kilóP. que necesitan 1 Ter\en que ir viO que sf debe quedar claro con
· á s c1'd ades e vt·1 as, porque non isto é que a nosa realidade é desmetro pra coller o transporte es- vir
permitc, senón que está legalizada, pesie a que non respeta os mícolar, moitas veces de noite, mome diga, señor ministro, que a conoclda en Madrid e polo tanto
nimos esixidos (certificación do
U
11
á
llándose polo camiifo, están todo
igualdade de oportunidades vai só pode ser boa unha pJanifican novo atrope o est se a coéf á
ción pra Galicia cando estef'ta faiarqu itecto sobre seguridade, soli- meter cos nenos labregos galegos o dfa mollados fóra da casa, de pé empezar agora.¿ u ar nos nodez e aptitude pra sala de bingo, por obra e gracia dun próslmo de- nos coches, pois sentados van os sos nenos desde os trece anos ta en Ga_
licia e polos galegos.
informe da Xefatura Provincial de creto ~mada in Madrid- que pasaxeiros, percorren hastra 40 hastra que poidan traballar?
EULOXIO L. GUTllRREZ

NENOS GALEGOS
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O ARTE
DOS OLEIROS
Por F. SENEN
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Na arte endomingada do pobo, nisa arte que non quixo acoller o arte chamado «culto» e «civilizado», póñense os cimentos
pra encetar un novo código de
comunicaCión artístico que leve
sensibilidade galega e que a faga universal. Son os nosos canteiras do románico ou do barroco, os carpinteiras dos retábulos, os ferreiros das verxas ou
balcós, os tecelás do liño, os
oleiros, quen recibiron e gardaron o herdo de amañar cos materiales da Terra unha obra de
arte. Veleiquf entón o arte de
entender o barra, de potencialo
e facer que sin artesanfas o arte
inxenuo do pobo seña axiña arte
popular en toda Galicia. Os oleiros de Bonxe, Buño, Niñodaguia, Salvaterra, Meder, Puxeiros, Mondoñedo, Lestrove, Sanguiñeda, Mós... ¡eu qué sei!,
amosan distintos xeitos de interpretar o arte do barro, a pesares de que o coleccionista e o
tendeiro de souvenirs aguilloan
ao oleiro a traballar ao gusto do
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comprador. E velahf cómo o noso artista faise un e trino ... Na
súa despersoalización saen toreros, sevillanas, Giraldas ... que
ao seu pé levan o «Recuerdo de
Galicia». Cando non, o _encargo
especial pode ser <!el escudo nobiliario» ou un caprichoso xogo
de café en barro de Buño.

.

-

oleiro pra darlle o vidrado. A
morea de pezas pode chegar ao
arraso de tres metros de altura.
Entón é cando a enfornadora alcende a fogueira con toxo deica
chegar aos 800 degraus centígrados nos que durante cinco
horas estarán as pezas a cocer.
Nas formas están vivos os
millares motivos galegos ou de
tradición galega, nos que se ve
un vencellamento co Portugal
Miñoto: Sarcelos. Viana ... Al guén empéñase en falar de contaminaciós ou copias dos traballos de Rosa Ramallo ou Misterio, cando en realidade o galo,
ise galo que pregoa o nacemento do sol, a cantimplora de roda,
son vellas pervivencias culturais. Olas. bacfas, botixos. xarros, petos, miudanzas, barreñas, cuncas. !llos, realetes.
escudelas. viradoiras ... todo con
cadansúa función que polo vidrado ou polo motivo ornamental anuncian a firma do seu artffice, ise artffice hoxendfa manipulado, alquilado polo monopolista especulador que presenta o
noso arte do pobo coma unha
artesanfa feita coma por índios
dunha reserva americana.

O mesmo oleiro enfrentado á
despersoalización abafante botada polos engaiolantes xeitos
da comunicación e o consumo é
o que estribilla todo o longo proceso do seu traballo, que vai
dende ser mineiro nas barreiras
a distribuir a súa tarefa antre os
arrieiros xalleiros, feireantes ou
comerciantes do barro.
Nas pias pulverfzase a terra ·
co pisón de madeira, facendo a
mistura segreda que lle dá ·calidade especial ao oleiro, penéirase ben e sácase a miudanza que
se amasa no cofre, dil sae a tira-·
dura que dará pra a tarefa dunha xornada do obrador. E niste
obradoiro onde o rnestre, o oficial ou o aprendiz fan o seu traballo.
·
Xa no bico do forno están as
pezas biscoitadas co alcohoJ de
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andando aterra
O CASTRO DA
RECADIEIRA
Hai xa moitos anos que visitei Mondoñedo por primeira vez.
Lemb'ro. pasado Abadín, despois
de deixar atrás a Terra Chá, a
subida á Xesta. nos ollos aí nda a
visión de Galgao, cuia romerfa
do San Cosme cantara Noriega
Varela. Logo a baixada ás
Sasdónigas, onde a estrada se
retorce coma unha corre no lume; Argomoso coa lembranza
de Neira e Castro, o crego do
século XVlll, delicado cantor do
Nadal, e nas valiñas de enfrente,
as lexendarias e enigmáticas
Covas do Rei C1ntolo. Despois
de pasar as pechadfsimas çurvas da Folgueira Rasa, que impresio"nan a calquera, atopámonos co Campo dos Remedias, xa
en plena cidade de Mondoñedo,
presidido pola capela na que está enterrado o bispo Sarmiento,
no medio dun dos barrocos máis
fermosos que produciu o inxenio
galego. Sarmiento foi pra Mondoñedo o que foron os Médicis
pra Florencia ou o Marqués de
Pombal pra Lisboa.

Por M. HORTAS VILANOV A
de Nosa Señora a lnglesa e do
claustro. Tiña fondos anceios de
conocer a Fonte Vella, a Ponte
do Pasatempo, ligada á lenda da
tráxica morte de Pardo de Cela,
o barrio dos Mufños i o cementerio civil no que só hai un enterramento: o do poeta Leiras Pulpeiro. Por estes ano~ todo aquel
que visitaba Mondoñedo, e se
.preciaba de algo enter.ado, tiña
unha cita ob_rigada: a barberfa
de Manuel Ledo Bermúdez «0
Pallareg0>>, barbeiro de profesión e músico de vocación, ademais de corresponsal de prensa .
O «Pallarego» era o barbeiro de
cámara dos bispos mindonienses i entre eles de D. Fernando
Ouiroga Palacios que, como se
sabe, foi Arzobispo de Spntiago
de Compostela. Coido que foi o
escritor asturián J. Evaristo Ca- .
sariego o que escribiu unhas

versos, semblanza do músicobarbeiro:

{Jarbero que sabe historias
por tanto sabio barbero:
rapabarbas de arzobispos
y tonsurador del clero.
Deixando a Mondoñedo, as
súas rúas, moimento e persoaxes achegámonos ó Castro da
Recadieira, que está ·a moi poucos kilómetros de Mondoñedo
pola estrada de Ferreira do Valadouro. Despois de deixar a estrada hai que subir unhas cincocentos metros polo medio da· aldea deica chegar 6 castro. O
castro non é grande. Todo o seu
circundo está cultivado. Dende
a coroa, non moi lonxe, óllase o·
Masma correndo cara 6 cercano
mar de Foz.
Algús dos ouxetos do Castro
da Recadieira están nas vitrinas

O primeiro dos torques da
Recadieira pesa 1 .460 gram9s i
é de ouro de 23 kilates. Ten forma de C, i entre os seus a-:fornos
figuran espirales. Pénsase que
pode ser do século VI ou V antes de XC. Atopóuno un labrego
que se chamaba Xosé Ruibal a
remates do ano 1898 ou a comenzos do 1899. Deste torques
escribiron historiadores tan importantes como Murgufa ou Villamil e Castro. Hai quen opina
que foi un catro dun rei Celta.

O terceiro dos torques da Recadieira é de prata e pesa 107
gramos. Atopárono no ano
1884. Din que é ibérico e que é
do século 111 ou 11 antes de XC.

oidioma
Un grande número de palabras que hoxe empregamos habitualmente son .de recente introdución no idioma. Naceron
nos últimos séculos (ou mesmo
nos últimos decenios) a medida
que, cos descrubrimentos e
coas ciencias modernas, fan
aparecendo novos obxectos e
novos conceitos que, evidentemente, precisaban un nome que
os designara. Esas palabras re-

«Torques celtas en el Museo
Provincial de Lugo», publicado
no ano 1975.

Outro dos torques da Recadieira pesa 590 gramos de ouro
de 23 kilates, apareceu no ano
1 889 e supónse que data do
século VI antes de XC.

Non vou contar a salpresa, o
asombro i a emoción que 6 cronista lle causou Mo..[ldoñedo. Un
xa tiña feitas algunhas lecturas
encol da cidade. Sabfa da catedral coas súas pinturas murales,

OS CULTISMQS

do Museo Provincial de Lugo
que. como se sabe, é un dos
museas máis ricos do mundo en
torques celtas. Entre eses torques están os famosos «Torques
da Recádieira», pois son nada
menos que tres torques. estudados polos entendidos. O erudito
Narciso Peinado ocúpase deles
no seu famoso e fermoso libro

A paisaxe que se olla dende o
Castro da Recadeieira, viciosa
de alboredo, entre os montes
que rodean ó pequeno vai, ateigado de verdes, azules, malvas ...
é realmente fermoslslma. O
Masma cobreguea no fondo do
vai e canta prós montes e prós
labregos.
No Castro da Recadieira, rico
de panascos, hai unhos siños
estranos e misteriosos prós profanos e unhos buracos moi curiosos. Entre estes buracos chámanos a atención, dun xeito especial, ún deles que está sabor
dun penedo que semella un altar e ten unhas dimensións un
pouco meirandes que unha testa humana. Do buraco salen unhos pequenos sucos que se perden polo penedo embaixo. Espricáronnos que se trataba dun
altar no que se ofracían sacrifícios humanos. E que os sucos
eran pra que correra o sangue.
O Castro da Recadieira está
cuberto de toxos, herbas, mofo,
couselos ... O seu estado é de total abandono. Nin tan siquer hai
un letreiro indicando o lugar, nin
sinalización algunha pra chegar
a el. Non hai un mal letreiro que
diga cómo chegar, nin onde é o
Castro da Recadieira. E que ó
mellor non lle interesa a ninguén. _

Por XOSE-MARTIÑO MONTERO SANT ALLA
ciben o nome de «cultismos»,
pois a sua entrada na língua realizouse por vfa culta e non por
vfa popular.
Para formar ditas palabras
botouse man do grego ordinariamente. E asf hoxe as nosas
conversas diarias están cheas
de vocábulos constiturdos con
elementos gregos (-logo: cardiólogo, espeleólogo; -metro:
quilómetro, fotómetro; tele-:
. teléfone, telf~grama, televisión,
etc.).

Ao seren introducidos nos
idiomas modernos, eses elementos foráneos foron sometidos ás adaptacións imprescindíbeis para que non resultaran demasiado estraños dentro do novo sistema lingOfstico.
No caso galego a situación
aparécenos aquf un pouquiño
complicada, xa que. como sabemos, nos séculos modernos o.
desenvolvimento do idioma estivo reprimido polas circunstancias políticas. A cultura chegaba

expresada en español. Moitos
dos galego-falantes estaban
mesmo convencidos de que o
que falaban era un dialecto do
español, e non unha lingua diferente. Por todo isto, foi Inevitábel que aqueles vocábulos de
orixen culta entraran no noso
idioma a través do español, e,
ordinariamente, coa mesma forma.
Mas por fortuna non resulta
diffcil recuperar a forma xenui. namente galega deses vocábu-

los. A nosa língua, ainda que reprimida en Galiza, continuou a
desenvolverse de modo natural
no restante ámbito idiomático:
no mundo luso-brasileiro. Como
norma de principio, na operación de integrar os novos vocábulos cultos a solución portuguesa ·mostra plena coerencia
co noso sistema lingufstico: para os galegos equivale a reencontrarmos a nosa identidade,
expollada pola colonización esp.añola .

.

TV
TAMEN HAI
ALGO QUE VER
Quen se adique a mirar con
ollos críticos e de xeito sistemático todo o que está a ofrecer
cada semana TVE rematará, de
seguro, por pechar os ollos ou
por queimar o aparato. Pola
contra, se ún ten a precaución
de escollar os seus programas e
a forza de vontade pra apagar a
tempo e non tragar coma un papanatas todo o que ll e boten,
pode mesmo aproveitar algo.
Imos hoxe falar algo de todo isto.
Dentro dos programas dlarlos
da primeira cadea (¿por qué lles
chamarán cadeas?) as veces hai
algo aproveltable na «Hora 15»,
ao rema te do primeiro te ledlario. Tamén se pode recomenda r
dentro do program a di arlo da
primeira ca dea, pra os nenos,
«I Abrete sésamo !». Non asf todos os outros espacios infa ntis,
con algunha escepción das que
imos falar.
Por exemplo, goza de merecida fama o programa inform at iv o
que se em ite cada venres, dentro do progra m a infant il, co tlduo «La sema na». Vénse recoñocer neste program a o contido informativo, o interés e a
clarldade quo lles ven fa ltando
aos «teledlarlos>>. Tamén se pode recomendar, dentro do programa Infantil , «El mundo de la
música», como maneira e camirio pra que os rapaces descubran este mundo tan particul ar.
D nde outro punto do vista e
pra un público adu lto pódese recom n r o pro rama «Clneclub»
d1
und c
(os mart s á
7 1/2). e cál pod rf mos polrll quo non
tomase eso do
cln ·club tan ao pé da letra e que
as pelfcul s non foran tan ve ll as.
Cando este perlódlco saia á
rúa, o venres dia tres, está an unciado un programa que pode resultar interesante. Nese programa que non semella ter moitas
aspiracións, como «Cantares»,
está prevista a actuación do

.

.

grupo «J archa» (eso é o que está
anunciado, que cadaquén sabe
que non é ningunha garantia) .
Tamén se pode recomendar
os venres, pra públicos moi diferentes, outros dous espacios. Os
nenos poderán ver «El perro de
Flandes», unha emisión que lles
gosta moito e non está mal. O
outro programa é «Revista de
Toros», na segunda cadea, ás
sete e cinco, unha emisión que
pola maneira de levala é apreciada por quen gosta dos touros. O mesmo día de seguro que
serán moitos os que miren o boseo, ás once menos vinte, co
Evangelista loitando polo campeonato de Europa. Persoa lmente non o recomendamos.
Pra o sábado temos tres em isións de interés diferente. Na
xeira «Escuela de sa lud», ás sete
e medi a, na primei ra cadea, está
anunciado o tema «El riñón artificia l». A s nove menos cuarto
emítese «Informe Semana l», o
mellor (ou menos maio) programa informat ivo pra adultos. Na
segunda cad ea poderáse ver «La
clave», que estará adicado ao
te ma «Elecciones», coa película
«El último hurra» de J . Ford, unha das poucas em isións con
prestixio tanto polos temas coma po:os invitados.
O domingo haberá, ademáis
do fút bol , o penúltimo capít ulo
de «Curro JiméneZ» e a segunda
cadea poñerá , ás oito e cuarto,
«Compañero de m i vid a» ( 1943),
dirixida por Edward Dmytryr.
Trátase do programa «Filmot eca
TV, ciclo Robert Ryan». Como
ven, o domingo non ofrece moito. E pra a semana que vén tampouco se prevén grandes novedades.

VEXOTE

CINE
A UN DIOS DESCONOCIDO
Este é o filme qu e, sobre o
problema da homosesualidade,
temos visto deica hoxe que
aborde a cuestión con máis ri-
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queza de matices, dunha maneira útil pra todo tipo de espectadores, teñan ou non prácticas
homosesuáis, desenvólvanse na
claridade ou na ambiguedade. A
clave está en que constata a
esistencia do amor homosesual,
social, cultural e vitalmente, sin
ocultar a renuncia que esixe a
asunción real da propia identidade, nun contesto coma o noso. E, pois, unha pelfcula afirmativa, pero non feita dende a
perspectiva dun redentorismo
optimista.
O complexo xogo, contrad icción, entre identidade e adaptación , «norm al ida d e» soci al,
descóbrese · na conxunción de
nivéis, elementos e t ipos diversos. Hai o plano sim bólico- poético, con auto-afirmación implícita do dereito á libertada da homosesua lidade (o prot ago nista
adeprendéndol le a un rapaciño
a · andar en bicicleta nun desca mpado dun suburbio madrileño a audición dun recitado persoal de versos de «Poeta en
Nueva Yorlo> nos intres nos que
se dei ta en solitario ... ). . Hai o
plano histórico-ambiental .. (as
primeiras esceas, no ano 36,
nunha casa con xardír:i dunha fa mília granadina, da clase media
acomodada, impregnadas de
sensorialismo - clima, vexetación , erotismo adolescente - ,
con persoaxes determinantes
- Lorca, o señorito Pedro; etc ... - .
con contraste de clases -criados a carón de señoritos-. Hai o
plano sociopolítico actual (a doble moral da pequeria-burguesía, por pragmatismo, represent ada na señora viúda, católica
practicante , vaciña do protagonista ; a doble vid a, o doble com portam ento dun polf tico progresist a, que non qu ere renunciar á
«norm alidade» social; a ambiguedade e a percura non achada, titubea nte e morbosa dun
mozo adol escente, fillo da devandita señora ...) Está, ao cabo,
o plano do propio protagor.iista,
actuando sin negarse, sin xestos
melodramáticos e sin provocacións, constatando que a esistencia · real esixe un certo grado
de sufrimento e traxedia,· sem-
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pre liberadora do na rcisismo e
do individualismo.
Pelfcula feita con coidado,
.con intelixencia, produce a emotividade no espectador pola vía
da ouxetivación, da razón, da
certeza de que o problema asiste na propia conflictividade da
vida do home, necesitado de
asunción libre e real.

CARLOS SERANTES

MUSICA
PROFESIONALIZAR
A DIRECCION
DOS COROS
O rexurdimento das cult uras
nacionais do último tercio do
século XIX. é un fen ómeno moi
ben estudiâdo aos níveis polít ico e literario. Nembargantes
esquéncese moi a miúdo a importancia que a música t ivo nist e desp ertar. No caso dunha Galicia ·sin ·tradición musical «culta», sin Conservatorios, sin grupos inst rumentéis, as teimas foron cara a creación de Corales e
Bandas de Música. Os composi-:tores - Veiga , Baldomir, Chané,
Taibo, Montes,... - tiñan como
xénero prefel'.ido a ~antiga lfrica
- lied con piano - que pola súa
sinxeleza aparecía especialmente acadado pra as necesidades e
preparación destes composit ores. Estas cantigas lfrica1 foron
rápidamente transcritas pra coro misto e asi atoparon a grande
popularidac,e que aínda hoxe
paseen. Exemplos son «Meus
amores», «Adiós a Mariquiña»,
«Unha noite na eira do t rigo»...
A tradición coral mantfvose
vi va en Galicia hastra os nosos
dias cóma unha forma importantfsima de cultura popular. Este tipo de agrupacións repártense pola nosa xeografía en gran
número, tendo un repertorio basado nas transcricións de cantigas lfricas e de cancións populares. A importancia do tema
esixe un estudio profundo encol
da situación real destas agrupa-
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cións, estudio que prometemos
publicar máis ad iante en A NOSA TERRA.
Nestes intres, a miña intención é simplemente dar fe dunha preocupación anterga, despertada· a raíz do «Certamen de
Corales Galegas» que organizou
un banco fa i uns meses. Naquel
certame - haberé que fa lar un
día do mal que os concursos lle
fa n a toda forma de cu ltura ~
máis á popular- no que actuaro n os nosos mil la res grupos corales, ratifi queime na opinión de
que o pmblema das cora les é o
proqlema dos directores de coro. E imprescindible, nunha planificación racional da nosa vida
musical, a creación dunha cátedra de dirección coral nos Conservatorios ga legos pra garanti. zar unha mínima calidade nos
homes que cun entusiasmo admirable están día tras df a a facer
labor cult ura l· nos nosos pobos e
vilas . . Este ensino profesional
t én que i~ parella dunhà profesionalización no traballo, é decir,
a inipreséindibilidade de garanti zar un soldo digno aos directores de coro. As alternat ivas pra
realización económica poden
ser vari as e non contradictorias:
Que sexan pagados por varias .
axuntamentos colindantes, que
dirixan un coro infantil - co q.ue
terían dlias paga.s, unha dos
axuntam entos e outra do Ministerio de Educación - a partires
das escolas, un presuposto con.. xunto dos axu ntamentos e o Ministerio de Cultura, ...
O que é moi importante, é a
profesionalidade (ou semi-profesionalidade t do director qe coro. Esta é unha das conquistas
méis importantes -xunto · co
A rquivo Xeral Folklórico e a Orquesta Sinfónica Galega - pra a
nosa vida muslcal e pola que é
necesario loitar. E, ao menos, o
único xeito de sacar as nosas
corales do punto morto no que
se atopan. E doado amosar o
estraordinarip partido que un director profesional saca dun coro
de aficionados entusiastas.

XOAN M. CARREIRA

axenda
DISCOS

ARTE
V ictoria de la Fuente: óleos. Gale-

ria TORQUES. Hastra o 16 de
marzal.
SAF ((Sociedad de Artistas Ferrolanos): óleos e acuarelas de Diaz del
Rio, Paco lglesias ... AULA DE
CULTURA. Santiago.
Toño: Sala de arte chl CAIXA DE
AFOR AOS Provisional de Pontevedra. Clausura o dia 4.
Fanjul: Fotografia. Galeria CEIBE. A
Coruña. Clausura o dia 1O.
J. M. ª de La bra: Caixa de Aforros
da Coruña e Lugo. A Coruña.
Franclsco Creo: óleos e dibuxos.
Galeria ADRO. A Coruña.
Baldomero Moreira1: Galeria SOUTO. Ourense

CINE ·

guez, con Antonio Ferrandls, Marlbel Martin e Juan Ofego.
Satyrlcon de Felllni, con Martin Potter e Hira Keller.
Macbeth de Orson Welles (1947).
O 8 de marzal ás 20,30 no Ateneo
da Coruña (Super 8 mm.)
•
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Nadal Galego. Coro infanti l do co-

lexio Nosa Señora dos Remedias
de Ponteareas. Director, Anxel Viso Caamaño. MOVI EPLAY-XEIRA
13.0837/9.
Memoria de Luis Cilia. ZAFIRO/ZL225.
20 estudios para guitarra de Fernando Sor ( 177 8- 1839). por José
Luis Gonzá lez. CBS. S-737 05.
Os irm6n1 xemelo1 de Franz
Schubert (17 97- 1828). Nicolai
Gedda, Helen Donath, Dietrich
Fischer-Dieskau, Kurt Moll, Hans
Joachim Gall us. Orquesta e Coros
da Opera do Estado de Bavlera.
Director: Wolfgrang. EMl-ODEON
065-28.833.
Milladoiro de Rodrigo Romani e
Antón Seoane. ZAFIRO-ALCABRE

ACTOS ::

La casa grande de Francisco Rodri-

.

.

-

que organiza o Club Cultural
Valle- lnclán de Lugo. (Guerra da
lndependencia, o carlismo, Carral,
o banquete de Conxo, Brañas,
Murguía). No local social ás oito
da tarde o vernes, 1 O de marzal

Urdilde (Muro1): «Metá e Metá» de

Xosé Agrelo, polo grupo de teatro
CANDEA de Noia, o 5 de marzal
ás 7 da tarde. Organizan os alumnos do Colexio Nacional.
Louro (Muros): «0 fado do P.spantallo». traballo colectivo con mimo
musical, sabor dun conto de Xosé
Agrelo. «0 telegrama». peza dramática orixinal de M. Fernández
Núñez, alumno de 8. 0 de EXB. Polo grupo AGROCOBO de Esteiro.
Organiza a Agrupación Cultural
«Borraxeira» de Muros

Encrucillada, n.0 6.- Xaneiro, fego

5.

«A literatura galega de hoxe: o
autor e a sua obra» Venres, 3 de

marzal na aula de cultura galega
do ATENEO DA CORUÑA.

Fotograffa, organizado pola agru-

pación cultural AVANTAR do Carballiño (Alameda 11-1 º. O Carballiño), baixo as seguintes bases:
Tamaño 18 X 24 cms. (blanco e
negro ou calor). presentadas denantes do 18 do marzal, con tema
«Costumes e Paisaxes en Galicia».
O xurado estará composto por
profesionáis da fotografia, quedando as obras presentadas en
posesión dos organizadores. Faráse unha esposición nos locales de
Avantar do 19 do marzal ao 2 de
abril. PREMIOS: Da critica : 3.000
pts. (Colar) e 2.000 (branco e negro); e Máis Popular: 2.000 pts.
(Colar) e 1.000 (branco e negro)

.
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Vernes, 3: As Travesas e Portode- ·

.

Feira do queixo en Arzúa. Domin-

Domingo, 5: · Valdoviño, Teixei ro,

CONCURSOS

breiro ( 108 páxinas). Interesante
balance dun ano de andadura da
publicación.
A voz do Condado, n. 0 3: Voceiro
da Xunta de Veciños do Condado
na bisbarra de Salvaterra do Miño.
Moi ao estilo do século XIX na
prensa artesanal local

mouros na.CORUÑA; Becerreá e
na capital en LUGO ; O Barco,
Castro Caldelas e Verfn en OURENSE; e Caldas, Lalfn e Moaña
en PONTEVEDRA.
56bado, 4: Mugardos, Carral, Sta.
Camba, Porto do Son e Silva na
CORUÑA; Castrocán, Friol, Gontán en LUGO; Maceda en OURENSE ; e Vila de Cruces e Tui en
PONTEVEDRA.

Rianxo, Muros, Noia, Negreira e
Ribeira na CORUÑA; Chantada,
Pedrafita, Viveiro, Villalba, Barreiro·s, Meira e Baleira en LUGO; A
Mezquita e Beariz en OURENSE e
Ponte Caldelas en PONTEVEDRA.
Lúns, 6: Cerdido, Barqueira, lrixoa,
Bembibre, Mazaricos na CORUÑA; Monforte e Sarria en LUGO; O Barco en OURENSE; e Silleda, Redondela e A Cañiza en ·
PONTEVEDRA.
Martes, 7: San Saturnino, Abegon- ·
do e Oroso na CORUÑA; Palas de
Rei e a capital en LUGO; A Rúa e
a capital en OURENSE; e A Estrada en PONTEVEDRA.
Mércole1, 8: Arzúa;.. Cabañas e
Padrón na CORUNA; Escairón,
Castro, Ribadeo e Guitiriz en LUGO; O Bolo e Feás en OURENSE
e Vilatuxe en PONTEVEDRA. .
Xoves, 9: Curtis e Papadoiro na
CORUÑA; Lourenzá . en LUGO;
Doade e Maside en OURENSE e
Guillarei en PONTEVEDRA.
Pregamos 61 A1oclacl6ns cultu·
róis, asoclacl6ns de veciftos, cfrculos cultur6l1, etc. nos comuniquen
a programac16n de acto• culturólt
e de todo tipo con quine• dfa1 de
antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprida lnformacl6n. Moitas
graclas.
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HORIZONTAIS:
1. - Desta maneira. 2. - Dunha nación africana non independente. Quitar a cararela ou monda. 4.-A. .. de, a
propósito de. Día determinado. 5.-lnstrumento musical.
De ósos moi grandes. 6. - Naquel lugar.. Día da semana
(variante oriental). 7.- Vences. Que non é noso. 8.-Vapor, emanación. Máquina pra tecer. 9.- Illa pequena nun
río. 1O. - Asento, sillón. 11.- Nome de muller.

porqué non

VERTICAIS
1. -letras de «pago». 2. - Amontoaba. 3 . - Cargo das
antigas cortes de amor. 4. -Contrapón. Aguza, saca corte ou punta. 5. -'Aro. Aparello pra medir a fondura das
augas. 6 . -Condimento. Variante de «sim> (antigo).
7. - Colérico, carraxento. Obstruía, tapaba. 8. - Marcharás. Pelexar. 9. - Especie de ucha. 1O. -Ao revés, dise
das terras que teñen moita area. 11 . -Parte do esquelete.
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SOLUCION AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 5

IS

HORIZONTAIS: 1.- TOLO. AREA. 2. - PIDO. ATILLO.
3.-A. ESTRELA. E. 4. - FARTO. NESES. 5.- ARUXOS.
6. - PERO. M. 7.-AN. GABARIAN. 8. - RASOS. LAR.
9.- SE. BESTAS. 10. - GRAER. OLA. 11 .- OAN. ATSEF.
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ANUNCIOS DE BALDE
Abrimos a sección de
ANUNCIOS DE BALDE, como
un servicio gratuito pra todos
aqueles que queiran pofterae
en contacto pra mercar ou intercambear libros, sellos, revistàs, ouxetos raros, organizar viaxes, e todo tipo de cousas que se aparten da publicidade común. Os anuncios deberán remesarae ao Apartado
de Correos 1031 de Santiago, .
Ref. A.8. (C). (un m61imo de
25 palabras).
Busco traballo como pintor da
construcción, como peón ou outros s.ervicios. Agradeceríao, ·por
atoparme sin traballo e sin paro.
tendo _que manter família. Xos•
Manu~I

Varela Portos. Trovetfa Garda Prieto, n. • 2, baixo.
Santia 9.o.
Cambeo dibuxo orixinal meu
por calquera cie~tes libros: «Segredo do humorn, «Bailo Piñeiro
V su época» e «Colmeiro» (Galaxia). Xaqufn Marfn. Perito, Fe-

ne, A Cor~fta.

A lntersindical Nacional Galega (l.N.G .) necesita en alquiler
locales de 100 a 200 m2 pra as
súas oficinas en Santiago. Tlf.

593527. Santiago.
Desexaria contactar con persoas que se interesen polo ioga,
ovnis, parasicoloxía e toda clase
das chamadas «cencias oçultas»

en xeral. Xo16 Uxfo Dlz Tilves.
R/ Dr. Otero Ulloa, 2. Seixo.
Marfn. Pontevedra.
Vendo Diccionario Enciclopédico «Salvat Universal». 20 tomos.. Costóu 23.500. Véndoo
en 8.500 completamento novo.
Urxente. Pasar a velo en: Anxo

GÓn1ále1. Atahon-24. Pontedeume. Tlf.. 430944.
Merco «Diccionario de escritores galegos», (Couceiro Freijomil), Colección «Grial»: «Presencia de Galicia», «Pintura actual
de Galicia», «Aspectos económicos v jurídicos de Galicia>>. Ch.

lombardero Rico. Pla1a de Ea-

pafta 9, Rlbadeo, Lugo. Tfno.
110628 .

SOLUCION A~ DAMERO DO N. 0

5

A.-Estraloque. B.- Lumieiras. C.- Badaladas. 0.Entobado. E.-B.andeira. F.-Toques. G.-Bodega. H.-Bente. 1.-Resío. K. - Neno. L.-Nube. M.-Ser. N.- .
Os.
.
«Era un barbeiro de 16bado que amaba ·o1 libro1

que non entendia e gu1taba de lelos todos enteiro1».
(Castelao; <<Couaa1»).

CARTAS
Moi Sres. nosos:
Nos intres de maior asoballamento da nosa cultura un fato
de homes e mulleres percorrfan
a nosa bisbarra, portando un bagaxe cáseque delictivo naqueles
intres: Teatro popular. Vilas e
parroquias tiveron a ledicia de
rir e baogarse con iles, co grupo
de teatro pupular «Antroido» de
Santiago. Eran traballadores
non remunerados da cultura e
entre ilas un home: Roberto Vidal Bolaf'to.
Naquelas datas non facra falla que as forzas de presión tomaran medidas na súa contra;
Ma as tomaba o goberno, xa as
tomaba a cenaura: eran prosc~
tos e o máis pequeno erro ere
suficiente pra os fundir. Navegaban no mar da boa espranza: a
de sair con ben dil.
Hoxe, cando contra lles non
se poden utilizar aqueles forzas
tan desceradamente, os sectores máis reaccionarlos da sociedade actúan direutamente e ectúan porque se atopan cunha libertada pra facelo que a nós nos
falia pra evltalo. Son donos da
empresa e por conseguinte donos doc; postos de traballo.
Roberto Vidal Bolaf'to, autor,
direutor e actor, é despedido do
seu traballo no Banco de Crédito Comercial de Santiago por un
feito que é espoi'lente da alienación a que se quere levar ao traballador: «SIMULTANEl.OAOE
SIN PERMISO».
O traballador, pra o Bancõ de
Crédito Comercial, non é un home, é un autómete, e come tal
se trate cando os Beus clrcuftos

non cumplen o fin pra o que están programados.
Considerando. o despido un
atentado á cultura galeg.J, que a
empresa que se beneficia dos
nosos cartos deberfa por si mesma defenaer, a S.C.O. Condado
e todos os seus membros esiximos públicamente a readmisión
no seu traballo de Roberto Vida!
Bolaño, sin cárregos de ningún
xeito.
Agradecéndolles por adiante
a súa atención, reciban a testemuña da nosa consideración.

MANUEL SOTO MARTINEZ
Pre1idente

A BASURA EN VIGO

dro aquel que, dito seña de paso, somente serviu pra que os
caciques encheran os petos,
deixando aos veciños sin solución pra os seus problemas.

2. 0 Agora os veciños canséronse e opuxéronse a que as basuras foran amontoadas nas
súas terras, incluso dentro das
súas herdades; entón t>uscaron
outro lugar e cando foron botadas nese lugar, tamén os novos
perxudicados se opuxeron. Pero
agora o problema é que dende
fai uns dfas a basura amontóase
nas rúas, e ao parcer sin solución. tsto representa un perigro
pra a saúde pública (como pode
ser o tlfus) e o problema agrtvase coas chuvias que caen sobof'
da nosa asoballada terra, pois a
basura está estendida potas
rúas da cidade.

Meus irméns: pfdovos que
disculpedes as miñas verbas, toda vez que no anterior número
3. 0 ~u pregunto: ¿é que o
de A NOSA TERRA publicábaAxuntamento, o Goberno C1vil e
des outr~s verbas mif'fas; pro o
o Goberno de Madrid est6n
problema que vos quero planteagardando a que haxa unha epixar é o da recollida da basura,
demia na cidade pra tomar unpois hai tempo o axuntamento
has medidas que xa deberan ser
deixou de faceto, aducindo unha
tomadas7 ¿Por qué non funciona
serie de incomenentes. Pro é millar que o plantexe apartado por - e Incineradora 7 DI o Axuntamento que con estas chuvias
apartado, xa que é tan complexo
non pode funcionar, prô Iso 6 ·
que doutra forma non serra tan
coma unha fébula. ¿ Dende c6ndoado entendemos.
do unha planta Incineradora es1·.0 Hai tempo o CoRcello
tá axustada ao tempo que faga 7
gastou unha burrada de millóns
Se isto fora verdade, apai'lados
nunha incineradora de basuras;
estarian os de Madrid. Claro que
a devaRdita incineradora- nunca
alf non te~en o problema, pois
funcionou a pleno rendemento e
molestarf a a moitos «defensores
coa plena complacencia dos vedo pobo» que somente querian
cii'los da parroquia na que aqueos votos dos que creron na súa
la botaba a súa fumareda e mapa!abra. Claro que tiveron bon
ios cheiros; estes vecii'los sopormestre todos eles.
taron es basuras que se amontoaban xunto és ~as herdades
cando non funcionaba o enxe-

A VACA TEIXA
GALEGA
ELOI VILLADA LEGASPI
A raza de vacas teixas de Galicia - rubias
ofi ci almente e non sin certa razón - é sin dúbida
a má is importante das orixinarias da penfnsula
ibé ri ca, pola s razóns que ao longo deste artigo
ir "' mos vendo.
A rubia galega tén a súa orixe na raza primitiVíl Bos Taurus Primigenius, polo que está empar on tada con todas as razas de carne europeas de
talla grande: Charolesa, Limusina, Blonde d'Aquitaine - estas dúas moi parecidas á teixa na
súa cor - . Na súa formación interviñeron varias
razas que deixaron nela os seus carauteres, uns
desexables e outros non tanto, que logo os labregos foron seleccionando e agrupando dun
xeito empírico, asegún as súas necesidades de
monetarización.
Actuaron fundamentalmente a raza inglesa
Sorthorn, que asegún Luciano Sánchez Garda
- director da estación pecuaria de Lugo, e que
tén a punto de publicar a súa tesis doutoral, probablemente o traballo máis documentado encor
do tema - foi a influencia máis positiva que reibíu de cara á millora da súa capacidade carni c ira; e a raza Simmenthal, pinta de branco e rubia, de orixe suíza, importada a principias de
"é ulo por Rof Codina e coa que se tentou absorv r por cruzamento a maior parte da poboa·ió n bovina de Galicia pra incrementar a súa cal ac icJ de leiteira. A influencia da Simenthal é
e iclont , sobor de todo na co loración da capa:
• <' Sl s vacas fachada s, caretas, con estrelas na
f1 un t .,
m smam nte pintas, manifestacións
vir! .111 s do patrimonio xenético desta raza,
c¡ uo 1 t r ou t1
and nos concursos son motivo
in n¡w ll ll o ci o d sca llíi caclón. Onde máis se ven
'> l ' l" capa 6 nas v
d s bravas notablemente
rrnl loraci as que abondan nas serras que beii •.i n a T rrc.: Chá luguos polo norte, cousa lóxic.0 ílo non so facer ni ng ún tipo de selección so-

bre estes animales, que están ahf de algunha
maneira coma testigos históricos. A Simmenthal
doulle á rubia maior tamaño, sendo quizaves ese
o caráuter máis interesante dos conservados.
Por outra banda temos a posible influencia
da raza South Devon, que de asistir reduciríase
· escasamente ao sul da provincia de Lugo, anque
o doutor David Bayón afirmaba alegremente que
esta raza fora o único millorador da rubia. Esto
é falso, poisque a millora da raza xa estaba ben
adiantada cando trouxeron a South Devon a Galicia. Naquelas datas dos anos cincuenta a teixa
estaba millorada na Terra Chá e fundamentalmente na Pastoriza, a onde posiblemente nunca
chegou o semen deste gando. O que sf é totalmente certo é que os labregos .do sul de Lugo
chegaron a non querer o semen desta raza nin
regalado, xa que nada milloraba, a pesares dos
informes do doutor V. Yepes. Por outra banda, a
historia do South Devon en Galicia é abondo
sospeitosa.
As vacas de raza rubia tiñan un lugar moi
concreto, nunha estructura rural integrada, e polo tanto, estable. Hoxe, o xeito de producción
precapitalista está a se estinguir er:i Galicia , e
danse claras orientacións, cando non especializacións, que fixeron entrar nunha crisis irreversible ao mundo rural. Pro este fenómeno non é tan
recente coma se pode crer: unha das súas manifestacións é a transformación da raza teixa dunha triple e.ptitude a dúas (carne, traballo), e nos
tempos de hoxe a unha soia xa nalgún caso (carne). Quizaves se cometeu o erro de esquencer o
leite e non encamiñar por ahí unha das vías de
se lección, podendo ter estirpes máis leiteiras e
estirpes netamente carniceiras. O que xa resulta
máis dubidoso é o animal de doble aptitude. . ·
Esisten actualmente en Galicia 87 .000 esplotacións con gando teixo, que supoñ~n aprosimadamente 393.000 animáis puros e unha cantidade maior de mestizos, sendo polo tanto a raza galega a seg·,mda do Estado 'en número de indivíduos despois da frisona, e l!láis a primeira de
Galicia a pesares de todo. A raza rubia é comparable no seu aspeuto carniceiro a calquera das .
máis importantes e conocidas do mundo. O seu
índice de conversión - quere decir kilos de. pienso necesarios pra aumentar un kilo -de pesoestá entre 4,8 e 5, o que representa ser o millar
do mundo, polo menos entre as razas conocidas.
O índice de conversión, sendo moi importante,
non é hoxe a característica máis ~stimada,
senón o que se chama gañantia media diaria. Nesto a nosa raza tén o terceiro
lugar despois da Charolesa e da
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O rendemento á
:.(. · ~
canal é asimesmo
elevado: nunha
esperiencia feita en
Lugo con 1 6 animais deron
un rendemento medio do
61 ,45 por cento.

"<·'··.

Tamén é digno de ter en conta o caráuter
«culón» que esiste en todas as razas. Aparece u
primeiramente na Sorthorn, e en Galicia orixinariamente na parroquia de Vián na Pastoriza. Este
caráuter culón é moi controvertido. A boa parte
está na escelente calidade da canal, o elevado
rendemento e todo canto bo se poida sonar pra
un xato. O reverso da moeda é que en elevado
grado de pureza é mortal, ten tendencia á ma-

croglosia (língua que non caba na boca), úlceras
debaixo da lingua, retracción do menudillo, infantilismo xenital, ananismo na edade adulta. A
euforia dos culóns pasou. Este caráuter xa destríu outra raza escelente, a «Ast uriana de· los
Valles» da que non quedan máis ca 3.000 animais puros. Hai uns anos no recinto de Frigs_a
consultouse aos labregos que tiñan gando teixo
na esposición encol da comenencia ou non de
seguir na percura dos culóns ou desbotalos da ·
raza,_e a opinión maioritaria foi de que compría ·
evitai os.
O futuro· desta raza, xunguida dende sempre
co labrego, depende .fundamentalmente de que
se faga ou non a reforma agraria galega ; tan necesaria por outra parte, pro a corto plazo·podíanse tomar algunhas medidas. En primeiro lugar
facer rentable o precio da carne, crear u·n novo
xeito de manexo e a.s condicións necesarias pra
que se poida levar adiante, xa que esta supón
sacar as vacas das casas, recuperación dos
montes, creación de abrigos baratos ... Por outra
banda é importante axudarlle ao labrego no seu
labor de millora: de nada sirve que só se traballe
no INIA, a selección fana, deica agora, os labregos. Compre seguir os cruces industriales coas
razas d~ leite nos que os touros galegos _se amosaron escelentes, compre sacar a raza fóra, prestixiala no estérior. A Asociación de criadores xa
tén algúns touros cedidos en Extremadura e Andalucía, de cara a facer comparanzas co Charoiés e co Limusino, cos cales se fan o 95 por cento dos cruces industriales no Estado Español,
agás Galicia, onde o cen por cen dos cruces se
fan co Teixo. Tamén esisten proiectos de enviar .
semen conxelado de Lugo ao Brasil.

