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Do 1O ao 16 de marzal do 1978

«Precio negociable cada seis meses. O leite
pasa · a propiedade do comprador no intre . da
entrega. Control da calidade por ·partida doble.
Recolección de toda a .producción por
parte das centrales. Actualizadón
das deudas das centrales».
Neste momento, nameritras o Goberno negocia

e

25 Ptas.

cos sindicatos alleos, as CC. ~.L. están levando
a cabo, como medida de prestón, un boicot
- activo e tra a recollida do leite, producto
básico a economía labrega que está sendo
comprado polos monopolios a un precio inferior
ao que costa producilo.
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As empregadas do fogar
As empregadas do fogar
constitúen un sector no que
cada casa é un centro de traballo, onde se mestura o desprecio manifesto coas relacións laborais familiares e sentimentais, onde coesiste a es-

~ ~ulferes

co~tra c!1

e.

Elecci6ns

plotación brután, cáseque esclavista, coa falla de concencia
social e de traballadoras. · As
empregadas do fogar faian pra
·A NOSA TERRA
.
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M-unicipais
-

A UCD sigue retrasando
as Municipais agardando
que o baixón dó · partido,
tanto cara a dentro coma
cara a fóra, seña achaiado
canto antes.
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tern°'5 que f oitar

explotdeión

opre.Sión de ·que

.somos ouxeTo

dEntendes? ·

Fo.lga do metal

·Rodesia

Os· branco
resisten
Ian Smith vén de preparar pra o conflicto rodesiano unha saída neocolonial,
resolución que o Frente Patriótico non parece disposto. a consentir.

Póxina 14

Centrales estatais
acusadas de ·e squiroles
Mentras os traballadores do
metal de menos de cen inten.tan, mediante a' folga, forzar á
patronal á negociación, as
centrales estatais UGT e

CC.00. rachan os acordos da
.Asamblea e intentan contemporizar coa patron al.

P6xina 5

.en poleiro alleo
NOVO MINISTRO
NOVAS PROMESAS
O novo titular do Minlsterio
de Agricultura, Jalme Lamo de
Espinosa, tras a toma de posesión do seu cargo ante o Rei e o
Goberno, pronuncióu as seguintes palabras que recolle o xornal
El Progreso do dfa 28, nunha
crónica de Multipress.
El ministro entrante comenzó
su alocución glosando la am;stad que le unía con Martlnez de
Genique, y lamentó el hecho de
((tener que sustituir a un amigo)J.
Sa/udó al equipo ministerial, a/
que pidió fe, ilusión y compromiso en el de empeño de su cometido, «va que - dljo el
campo está pidlendo mayores
dosis de bienestar, y nuestra misión es proporcionarselo. Los
agricultores - continuô - , esperan mucho de nosostros y no
podemos defraudar/os». (. .. )
En cuanto a los momentos de
crisis por los que atraviesa la
agricultura, el nuevo ministro dijo que por su parte trataría de
salvar esta sltuacián haciendo lo
que sabe: «trabajar y trabajar».

Traballar e traballar 6 o
que saben e fan os labregos,
E, os galegos, tamén saben o
que poden esperar das promesas que lles chegan de Madrid... Cando estes cargos se
xuren nestes eidos e por algún
home do campo, ent6n ...
¿quén sabe? De momento o
«blenestar» 6 teu, seftor Ministro.

GALICIA DESCOBRE
AME RICA
Antonio de Mauricio escribfa
no Faro de Vigo do df a 1, en relación co aniversario da chegada ao porto de Baiona de La
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do sur, o Novo Mundo foi prácticamente descuberto por Galiza
(... ), esa nosa terra chea dun sobrenatural embruxo que Noso
Señor quixo darlle pra edemirsción e estudo dos máis espertos
homes, ávidos de saber. Ahl
queda iso.

O falar non ten cancelas ...
Noutros tempos decfannos
que o galego emigraba por
esprlto aventureiro. Entre
aquelo e i~to non semella haber diferencias. ¿Inxenuidade? ¿Chauvinismo? 1Qué
móis ténl

UN GRANDE
DE ESPAÑA

Pinta traguendo a nova do descubrimento de América e despóis de razonar as causas do
seu desembarco no porto galego, o seguinte:
... Cremos estar no certo que
sendo Cristóba/ Garela Sarmiento piloto da embarcación e nacido no noso Vai Miftor, fora o
que presionara no grande nauta
onuvense pra que istB rendlra en
8 aiona a máis grande singladurs que recoñece IJ historia dBmpois do Nacemento de CristoXesús, como feito m!Hs relevsnte.
Pra rematar decindo: Ademais eis! tiraremos ds nosa terrs
hasta donde chegue con resp uto ao Descobremento. A NENA (La N/flo) fl><ose en Cemposancos, e Santa Mar/a tamén se
chamsba A GALEGA, Crlstóbal
Garela Sarmiento era do Vai de
Miñor, e sendo Colón pontevedrés (¿quén pode demostrar o
contrario?) (... ) non nos c-ebe a
menor dúbida, que ainda que a
maior parte da tripulación fore

MAIS

José luis de Villalonga,
Grande de España e famoso
polas súas liadas co Marqués de
Villaverde, decía nunha conferencia no <(Club Siglo XXI» sobor
de El exílio dorado o seguinte,
que· recolle o xornal El Pais do
día 26:
Ser monárquico -no ya por
razones bio/6gicas, sino racional, cartesianamente - ha sido
muy diflcil durante estas últimos
años (... ) Yo s9y de esos pocos
españoles que destan la autoridad. Nunca he gritado Vivan
las cadenas, aunque pudierqn
se( de oro. A Dios gracias y des-

de hace mucho tiempo, los reyes verdaderamente absolutos
se han dado siempre fuera de
las monarquias (... ). Pienso en el
general Franco, que nunca imtJginó poder ejercer de monarca
moderno. De esa monarquia
azul gallega y agazapada en el
disimulo orgániço, vo no podia,
naturalmente, ser partidarlo.

O Escmo. Sr. Villalonga
confúr.deo e mestúrao todo. O
que non lle podemos permitir
é que califique ó dictadura de
Franco, ao servicio da oligarquia española e de monórquicos españolas coma Villalonga
. de galega. Foi todo menos
eso, Sr. Villalonga.

OS CREGOS
E A MEDICINA
O crego de Rairiz de Veiga
(Ourense), Abei Alvarez González, foi cesado polo bispo de Ourense Sr. Temiño, en contra da
vontade da maioria dos feligreses, por exercer a medicina. Recollemos do xornal La Voz de
Galicia, do df_a 1, os seguintes
párrafos da noticia:
Según manifestaciones del
propio sacerdote, durante la última entrevista q ue tuvo coFI el
obispo, éste le manifestó haber
consultado con un canonista de
Santiago, quien le explicó la incompatibilidad de la Bcéi6n pastoral del sacerdote con el ejercicio de la medicinB, ( .. .) razón por
la cual exigla la inmediata separación de la pB"oquia, añadiendo o/ prelBdo que consideraba
ffrlprocedente e trabajo sanitario de un sacerdote por cuanto
habrfa de mantener un contacto
muy directo con IBs mujeres,
. ponerles inyecciones, etc.(.. .) En
definitiva, porque su labor contrastaba con la (le su predecesor, uno de los actua/es obl1po1
del Palmar de Troya, Cami/o Estévez...

O BISPO
DE OURENSE.
UN CASO ...
Por outra banda e, tamén, en
elación co bispo de Ourense, La
Región do día 1 publica a seguinte información na súa sección El Hormiguero:
Los informadores de determinado programa de Radio Popular que se emite desde su emisora central en Madrid están
muy preocupados. Hasta sus oidos ha !legado la especie de que
el señor Obispo de Orense, don·
Angel Temiño, se ha/la en lacapital con un paquete de cintas
magnetofónicas que contienen
los últimos programas emitidos.
Esas cintas pueden ser escucha. das por otros abispas de los que ·
depende Radio Popular. Hay en
el ambiente ciertas acusacidnes
de ro¡illos y aventureros iz-

qulerdosos.
Non lle gusta que 01 cregos
poñan lndicl6ns, non lle gusta
a información da radio, a da
prensa tampouco ... ¿Falamos
dos negocios do obispado
-granxas de porcos, antlguedades, etc.-, Sr. Temlfto?.

SUSCRITORES
XA AGARDAN

POR NOS
NA SUA CASA

SUSCRIBASE, COLABORE COA PRENSA GALEGA
A1 tarifai dot envfo1 por ano Mrc\n: Oollcla • o lttado ltpoftof 1.200 .Pts., luropo 1.600 Pts., Arxentina 2.300 Ptt., USA, Canadó, Afrfca • Sural'Mrlca 2.050 Ptt.
Por ..1. me..... tarifas Mf6n a mltade da• anuais móis 50 Pts.
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·o LEITE:

«C6stanos máiS·do
que pa.gan por el»·
Os labregos galegos, baixo a iniciativa das CC.LL. (Comisións
Labregas), decidiron levar a cabo un boicot á entrega do
leite, que diariamente lles recollen as centrales leiteiras, dado
o malestar producido polo baixo precio, malas condicións de recollida
e falla·· de garantfa por parte das emp.resas, que monopolizan a
comerciallzación
producto obtendo os mlilores beneficies:
O precio de- producción do litro de leite é superior ao que pagan
ç¡s cent_
rales que, unha ·vez elaborado estraguéndolle unha parte
importante do seu compoñente, a grasa, -que é tamén
comercializada- véridese ao consumidor a doble
precio. Esta é unha das co.nsecuencias da mono'polización
do comercio por parte das empresas.

do

Ante esta problemética as
CC.LL. elaboraron unha alternati-'va na que, entre outros puntos,
trataban a revisión do precio doleite a 21,50 neste momento e a
2.3 pts. litro deiquí a 6 meses, alternativa plenamente asumida en
asambleas parroquiales nas que
se decidiu . presionar liastra conquerilas, pois'qu~ non se Vía unha
solución iiimediatà a·o problema, e
rncluso apuntando· á ·posibilidade
dunha ·folga:
· · As r:iégodacións · co goberno
españorfõron' levadas pola'~<ÓJOr..::
'airiaaora 'de Asociaciones·de Agr(c~l~9r(J'S -Gánadefos»" integrad~·
pc)r '.sin'dicatos ·éon . redúcida' im..:'
pFa~táêiân
répres'entátiva· de'
. sindicatos '- únarelOS)) . ou ·caciqui..:
•tes, i- P'olo - ~RA:· CNJA e . . ·CNGA.
Asegú'n as: G6.lL. «o Goberno
chamou a estes-sindicâtos porqué
eran pouco' representativos .ê non·
son combativos)). A estas conv~r
sas non foi chamado, nembàrgantes, o principai sindicato la'brego,
ton máis de 1 5 mil afiliados, as
CC. LL.; que a pesa rés de presentarse pra defender as posicións
dos labregos galegos, en Madrid
foron espulsados das negociac1ons. Asimesmo o representante
do CNJA por Santander manifestaría a súa repulsa pola presencia

que «a única forma de conquerir
unha maior rentabt'lidade nas súas
esplotacións e dignificar as súas
condicións de vida, é loitando
contra os monopolios, contra o
goberno, e ás veces, en loitas moi
localizadas, contra o aparello caciqui!J>.
A «folga do leite» escomenzoµ
o día 7 en gran parte de Galicia.
Na zona de Lugo non se entregou
o leite en Sarria - de 27 rutas só
se recolleu en tres - , Samos, Paradela e lncio, espallándose a folga ao dfa seguinte a zonf!s da Terra Cha e bisbarra luguesa. Na Coruña, no centro e na montaña, o
boicot á entrega foi prácticamen-

dos representantes das CC.LL. xa
que pra representar a Asturias e
Galicia estaba . el, declarou. Pola
sú'a banda o Ministro de Agricultura, querendo botar man dunha
mecánica . disuasoria, prometeu
unha entrevista ...

·v

:e.

«O GOBERNO ESPAÑOL MARXINA AS CC.LL., ASI DEMOSTRA, UNHA VEZ M~IS, QUE
DEMOCRATICO»

podemos facer competencia cunha agricultura técnicamente máis
avanzada como é a doutros países
europeosJ>.

CADRO BRANCO
No Xuzgado de Santiago, o
xuez ao que lle foi entregado
un carrete de fotograffas contendo a información grófica sobor da safda de 1 detidos do
cu~rtel da Guardla Civil de Negreira, devolveulle ao noso colaborador grófico o carrete secuestrado, secuestro que constitufa un atentado contra o dereito a informar.

·A FOLGA
Según Bernaldo Fernández Requeixo, do Secretariado Nacional
das CC. LL. e portavóz pra as negociacións en Madrid, «O problema do leite non ". é un · problemff
i!lado, senón que é un máis da
amplia problemática da agricultura galega. Tanta pode ser o do leite coma o da Cuota, coma o da
carne... Porque non son somente

cada Común a economia galega,
basada principalmente na carne e
no leite, viríase abaixo xa que non
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concretos, o labrego vaise decatando, como indican as CC.LL., de

Diaefto e confección:
Pepe Barra.

. PERIODICO GALEGO SEMANAL
Redactores e colaboradores: Xosé
Ramón Pousa, ~osé lópez, Antón L. ,
Galocha, lsabet Alvarez (A Coruña),
Laio González (Ferrol), Paco Arrizado (Lugo), X. A. Carrac8do (Ourense). F. -Franco, Mario Pousa; lgnaclo" ·
Briset,· Guillermo .Pérez (Vigo), Gui-

llermo Campos (Pontevedra), F. Cus!, Emilio Veiga (Barcelona), P. lparraguÍrre, L. Auzmendi, A. Amigo
(Oonostia). Marfa Afonso, .L. Celeiro
~Madrid). C. ·Durán, R. Palmás (Londres)~ Carlos - Dfaz (Xlnebra); A. P·.
Dasilva (Porto); X. Cambre Mariño

Fotografia:
Bellas.

Brais, Piño, Fenando

Dibuxoa: Xulio Maside, Xaqufn Marfn, Alfonso Sucasas, X. Carlos.
Redacción e Adminlatracl6n: República de El Salvador, 25, entrechán, Santiago. Ttf. 591 821 . Apdo.
de correos 1.031 .

CADRO NEGRO
· Cando cubrfa a información
da «folga do leite», diante do
cuartel da Guardia Civil de Negreira,- follle retirado por un
membro de dito corpo ao noso
fot6grafo un carrete de fotografias que recolHa a safaa nun
coche celular dos set~ detidos.

lmprenta: «La Voz de Galicia, S.
k ». Con cepción Arenal 9- 13. A Coruña. Dep. Legal: C - 963 - 19 77 .
Distribúen~ A Coruña, HENCHE, tff.
2070~0; Santi ago. PREN SA NA-

CIONAL, ttf. 583456; Ferro l, DELTA, t lf. 353992; Vigo, DI STR IBUl-OORA VIGUESA, tlf. 414570 4191 Bõ; Pontevedra. SUTIL; Vil a.garcía, PAMPIN, tlf. 500829 ; Lugo.
FOLLAS NOVAS, Télf. 217685 ; Ourense, Vda. de LISARDO ; Barcelona,
F. RAFAL~S ARTAL, Télf. 2433658.

4 I ANOSA TE1UlA
te total: Oza, As Pontes, Laracha,
Cercado, Mesra, Abegondo, Negreira, Padrón, Boqueixón; e parcial en Carballo, Santa Comba,
Ordes e demais zonas da província. Na provincia de Ourense sobrancea en primeiro lugar a zona
de Celanova cun boicot activo e
total, e parcial en Maceda, Allariz,
Cartelle e Banda. En Pontevedra o
boicot foi total nos puntos de
maior implantación das CC.Ll.,
promotoras da folga: a Estrada,
Silleda, As Cruces, e parcial en
Cuntis e Lalf n.
En todas as zonas actuaron piquetes informativos pra a estensión da loita. Neste senso hai que
destacar a detención de membros
destes piquetes, catro en Sarria,
dous en Samos e sete en Negreira, que despois de prestaren declaración ante o respectivo xuez
quedaron en libertada.

CANTO COSTA PRODUCIR
UN UTRO DE LEITE
EN GAUCIA
Cálculo do preclo de caste do
litro de leite na actualidade en
Gallcla tomando coma modelo
unh
splotaclón con cinco ve o
s is h ctór s, tomando
como dato que a carga de
gando por H . en G llcla é d
400 litros
so vivo.
E curio o o feito d quo e

realizamos o mesmo estudio sin
contar co traballo das persoas
que se ocupan da esplotación,
asi coma o gasto de pienso e algún outro, obteremos ao remate
o mesmo preclo que actualment tén fixado o Goberno Español
pra o lelte: 16,25 pts.

IN lfoSOS POfl v ~ilJf\ DE L:?ITE (íll1Unl)

5 vucn x 3.200 lltroo-16.000 litros/ano
16.000 l/ano >< 16,27 pts/l ••••••••••••••••••••• 260.000 pts/ano
5( becerros n 10.000 ts .••••••••••••••••••••••• 50 . 000 pts/ano
otímas rue ooment o son v¡ · blee o 80 ~~)
Total a...~ual producido por cinco vaca.a •••••••• 310.000 pts/ano
UASTOS ORIXIllAD{);5

roa }.:WDUCCIOfl .:>E

LEITE (anual)

Cos te dunha vaca u1&r1os <> valor de desfeito loco de 5
75.000
25.000 pts
= 50.000
Cnntidude a amortizar por anoi
50.ooox 5 vacas 1 5 anos ••••••••••••••••••••
50.000
2.500
Ins e~inación artificial de 5 vac as ••••••••••
Gastos anuales en veterinario e mencii1as ••••
5 .000
Piensoe:
2 Kgrms. or vaca/dia durante 300 días ••••••
45 . 000
( precísanse 600 )( 5 v=3. 000 kg/ano 15 pts/kg.)
2.500
Sementes pratenses e de millo, anual ••••••••
Abonado N-P {estimase que non se abona con
potasio fórmula en unidades fertilizrntes:
6.)00
100-100-0) •••••••••••••••••••••••••••••••••••
2,000
Cal ••••••••••••••..••••••••.••••••••••••• , ••
10.000
Gastos en maquinaria ou alt•Uiler da mesma •••
10.000
Renda da, terra •.... •••.••••••••..•••••••••••
Valoraci n do traballo adicado ás vac~s (manexo e alimentación , colleita de forraxes mi
llo, nabos ••• ) realizndo por dúas ersons : ã
20 . 000 pts/mes •••••• , , • , • , •••• , •••••••• , •••• 240.000
Total anual de l}nstos •••••••••••••••••• , ••••
PíU.:CIO ..:JO COoTE "iJh ?:tODUCCION

!)()

LlTRO DE

L~ITE

anos
pts/ano
pts/ano
pts/ano
pts/ano
pts/ano
pts/ano
pts/ano
·pts/ano
pts/ano

pts/ano

373 , 300 pts/ano
NESTA ESPLOTA-

CICN TIPO :
G~stos ~otal

•••••••••.•••.•••••••••••••••••••• 373.300 Pts/ano

11 tros ~ o tal •••••••••••• , •••••••••••••• , , •• , • • J 6. 000 li t/ano

Coste deducido •••••••••••••••••••••• • ••••••••• 23,33 pts/litro
Ai:o·r.:..CJONS
1. Ni:in se tiveron en conta nin os seguros soc i ::u.s (25.000 pts.

anuais pra dúas ersoas) , nin as contribuci6ns, nin o coste de
os alox:J.!:1 ntos, ~allot e s, etc .
2. Anc¡ue s o1n c!atos ofici~is a produción mediu por vaca nwilia
lactación de 3C5 ufo.!3/ano é en Galici de 2 . 700 li tros/v ca e
ano, ist cál ulo foi rcallZ o sobor de 3.200 litros/vaca/an
3. Pra o precente estudo foi utiliuOUH unha es lotación tipo de
5 vacas , a pesares de que;, oficialmente ti. medi do número de vaces por splot11c1ón facilitt1da pol /\dm1n1strnc16n pra Galicia,
r.on chega ás 4 v~c~s/ s lot~clón.

Outro feito destacable da xornada do dfa 7 foi o de derramar
perto de 40 mH Htros de leite que
teñen un vak>r aprosimado por
enriba das setecentas mil pesetas.
Sindtcatos con presencia reducida e pouca incidencia no campo
galego coma USAC, do que é secretario xeral o Sr. Corzo, e outros
«marelos».· ARA, CNJA e Confederación Nacional de . Ganaderos y
Agricultores, xunto coa COAGA
(Coordinadora de Asociaciones de
Agricultores y Ganaderos), non se
s :maron á folga tentando neutralizala. Neste senso sumouse, tamén, o caciquismo con todos ds
medios ao seu alcance.

CONTINUAR A LOITA
Os labregos galegos están dispostos a levar a folga hastra que
conquiran resultados

de cara ao precio dun producta
que ocupa- o primeiro lugar, ><unto
con carne, dentro da súa economfa.
A esistenc~a dun doble control
sobor da calidade do teite, a-recoHida do mesmo ao longo de todo
o ano, pago puntual nos dez primeiros dfas do mes seguinte ao
que foi entregado, son as esixencias mfnimas pra que a folga remate, e que terf an de recollerse
nun contrato, asf coma establecer
o precio en 21 ,60 pesetas na primeira fase.
dfa 8, coa xeneralización da
folga, celebráronse asambleas en
todas as zonas de Galicia con carácter informativo e de valoración
da campaña, non podendo preverse o acabamento da . mesma ao
non asistir, deica o de agora, negociacións dir.ectas.
Porque, como declarou Bernaldo Fernández, «eiqul hai que sálientar dúas cousas importantes:
que o ARA, o CNJA, estes sindi- catas potenciados indudablemente polo Goberno, asegún declaracións que facían pola TVE consideraban o labrego coma empresario e a súa e-splotación coma empresa. Polo tanto esta xente xa
non estaba falando da realidade
galega. Estes sindicatos non son
representativos dos labregos galegos, representan os grandes
monopolios e aos verdadeiros
empresarios agrícolas e gandeiros, con mil e pico vacas. Esta
xente xúntase en . organizacións
que defendan os seus intereses, e
tentan meter dentro os labregos
galegos, de feit.o fixeron p;opaganda dabondo, pero a resposta
foi nula. Despois hai outras organizacións doutras nacións do Estado español' como pode ser a
Unió de Pagesos Catalans, e. o
H/...,'LI~ Sindicato abertza/e de Euskadi; ou o UCA, Unión de Campesinos Asturianos, coas que nós
chegamos a un acordo de cara a
negociar un precio pra o leite entre todos en base ás 21,50 pra
primeira campaña e 23 pra segunda. Estas organizacións comprometéronse a defender o contrato que nós poñemos .. como
condición indispensable pra negociar co Goberno, pero agora algúns deles teñen graves problemas porque están dentro de Coordinadore e esta, que é un sindicato a nível estatal, leve unha polltica pactista, reflexo do Pacto da
Moncloa, polltica ambígua, e a
pesares de que non é unha Coordinadora representativa en canto
/J forza nin .fJ afiliación tan siquera,
está tratando de Isolar ás CC.LL.»
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A folg~ do ~etal

CENTRALES ESTATAIS
ACUSADAS.DE ESQUIROLES ·.
Despois dunha semana de folga, os traballadores do Metal de menos de 100 enfréntanse; por unha
banda, con despidos, peches de fábricas e unha patronal que non quere. negociar o aumento lineal de 6.000
pesetas, tal e como defende o comité negociad.or elexido pola Asamblea do sector, senón· axustarse aos
liride~ do pàctado na Moncloa, e pola outra, con. accións paralelas por parte das centrales estatais
CC.00. e UGT que, negándolle representatividade ao·
comité de~ignado polos traballador~s, pretenden negociar elas directamente cos empresarios.
APROBASE A
ALTERNATIVA DA ING

ma condicións previas ás mesmas.
que non haxa.. sancións, asf coma
que abran de nov'o os tallei-es,
proposta aprobada·· por unánimi-=
dada. A.Asaniblea pasou ir.rmediatamente despois a constituí rse en
piquete informativo e decidiu visitar os.centros de trabàllo pra pedir
solldaridade.
O luns, df a. 6., hai de novo
asamblea en Coia onde se anuncia qu.e .a patronal d~cidiu adiar
deica o mércoles as conversas pra "
tentar· reducir o paro mediante a
canseira. Denunciouse asimesmo
unha nota . feita pública por .UGTCC.00. na que lle negaban representatividade ·ao comité e se pro..:poñen elas· mesmas pra ·~egoclar.
lnfórmase de qtJe toda unha contrata. de Vulcano fora despedida por parar, a non ser J. Benavides,
membro de CC.00., que en.trara ·a
traballar el soio, e propónse continua~ a folga, formar piquétes e
·desplazarse aos locais da UGT
onde . delegados desta· central e
r,náis CC.00. ' están a ·celebra.r un.ha asamblea.

que non tir1a proposta concreta,
vencellaríase á maioritaria. A peUn minuto de silencio.. pola . sares de ser CC.00. a central con
máis afiliación neste sector, por·
morte dun afiliado da ING mengran maioría saíu elexida a pritras formaba parte dun piquete in.meira das alternativas, e da Interformativo, iniciaba unha asamblea
de 3.000 traballadores do Metal: sindical Nacional Galega. ·Ao final
da asamblea ouvíÍonse berros de
de menos de 100 o xoves df a 2,
quen decidiría continuar a folga e «CC.00. esquiroles», «fóra, fóra,
segui r apoiando a alternativa pre-· fóra o Pacto da Moncloa» meritras
sentada pola central nacionalista, caían ao chan carnets desta Central estatal racha.dos.
así coma facer unha concentraNamentras durou a concentración no día seguinte diante da Deción do día seguinte, membros do
legación de Traballo de cara a qu~
comité negociador falâban na De- «ESQUI ROLES»
esta non aceptase a petición da
legación dé Traballo, que rematapatronal referente a prorrogar por
ría por non aceptar a p_roposta
6 meses as négoclacións.
· As 8 da noite os traballadores
Despois de acordarse dar un· empresarial tal e como esi?<f an os concentraríanse diante do local da
traballadores, e o paro era total en
turno de intervención ás . diferenUGT-co berro unánime de «esqui-Porriño, importante en V.igo -an- roles», mentras l!nha comisión so-·
tes Centrales. falaran CNT, USO e
que algunhas empresas voltaran
CSUT, que denunciaban a CC.00.
be a entrevistarse cos delegados
ao traballo aleccio.nadas por . reunidos pra reclamar solidarida- ·
por ·non ·aGudir á formación de p~
CC.00 ..-, e maioritario t)n Ponte- · da. A ·tensión foi medrando che-quetes -informativos e se pronunvedra. onçle o Sr. Abad, de EBRO .. gándpse cáseque · aó enfrenta- ·
ciaron pola continuación do paro.
Eduardo Ferná_n<lei, representan- chegaría inclusive a destacar per- mento físico càndo entrou Eduarte de CC.OO. e membro da direc- soal pra investigar qué tallares
so Fernández, da dirección de
rion pecharan as portas de cara a CC.OÓ., que foi ·reqibidó con beción desta central, falou a continuación e a súa proposta de volta espulsalos da asociación empre- rros de «traidor, vendido, esquiao traballo foi rexeitada pola sarial do subsector.
rol».
·
Asamblea.
Despois E.lunha hora de converIntervén a seguir a ING que UGT UNESE A CC.00.
sas a solidaridade reclamada · non
acusa a CC.00. de desmovilizar e
se acadara e asegún informou a
dividir aos trabéttladores e de faA UGT, a pesares das afirma- comisión foran recibidos cun «tecerllB o. xogo. á patronal, defen- cións feitas na Asamblea do dfa 2., mos cousas máis importantes que
dendo como xustas as rei vindica- sumouse ás posicións de ct.oo.
tratan>, frase . que tivo como res- cións dos trabaHadores, a necesi- tentando negociar ambas centraposta, por parte dos. traballadores·
dade de continuar a folga pra fa- les unilateralmente coa parte .emconcentrados diante do local. alcer .ceder aos empresarios e a presarial, ainda. que ésta non
gú.ns ca(ltazos aos cristales e un-.
proposta de concentrarse ao día aceptou.
.. ha pintada na parede co xugo ·e-as
O sábado, dfa-4, a comisión ne- frechas na que se Ha «CC.00.- e
segu inte na Delegación pra impedir que seguisen adiante as esi- gociadora informa á as.amblea de
UGT e'squiroles».
No .intre de ·pechar esta iñfor~
xencias daqueles. Finalmente o que o Ministerio de Traballo recocomité negociador, despois de menda á patronal que .se sente. a
mación o conflicto está no punto
deliberar, propúxolle á Asamblea negociar, denu·ncia ás dúas cenmáis tenso, pendente ·das convera mesma alternati.va defendida trales estatales por esquirollsmo e· · sas do mércoles, no que o comité
pola ING , votándose esta postura propón continuar a folga hastra o
negociador defenderá as reivindicacións obreiras que este difícil e ·
frente á presentada por CC.00., mesmo intre que· dean comenio
longo proceso de loita enmarca.
mentras a UGT declaraba que, an- . as negociacións, pra impoñer coASAMBLEA DO MET Al DO DIA 4: CONTINUAR O PARO!

crónica política
Se vostede~ se lembran ben, no número 6 deste semanario /acfamos unha información valorada a propósito das Eleccións Sindicais na nosa naci6n, que ilustrábamos cos resultados parciais conqueridos pola Central Nacionalista, asegún 01 centros de traballo nos que presentou listas, o número de delegados totaltt1 e os que sacou
a ING. Algúns lectoret estranaron que non publicásemos,
asemade, a1 .tóboas de resultados das restantes centrales, presentes no noso movimento obreiro. Tam•n nós,
periódico temonai galego, de lfnea nacionalista, temos
adoitado estranar na prensa espaftola • ·n a prensa de
ámeto galego que sempre se publiquen cadros, afiches,
informaci6n1 e mapa• esclusivo1 dos resultados das centrales estatai1, especialmente das «grandet». Temos
comprobado c6mo nas axencias de prensa se prescindfa
de calquera ubicación nacional de dato• e noticias, mesturando, por exemplo, 01 resultados cuantitativos dunha
central esclusivamente vasca coma ELA-STV, e comparóndoos siri máis cos das centrales que operan a nivel de
todo o E1tado Espaftol, informacións que, polo mesmo, dilufanse no conglomerado de cifras inter-nacionais. Por
eso, entendemos como lexrtimo informar dacordo co noso
contesto ·social, singularizar 01 ·resultados da Central nacionalistc;a, interpretar crfticamente -en función doa datot espostos-o significado liso da información facilitada.
BOICOT AOS GALEGOS.
Nos medies âe comunicación propiedade do Estado, caso da TV, aparecf an hai ben pouco nun programa sobre organizacións agrarias .o CNJA (Centro Nacional de Jóvenes Agricultores), o ARA (Asociación Regionalista Agraria) -promovida no seu día en Galicia ·por homes ligado$ ás Cámaras Ofi.ciales Agrarias - ou a Coordinadora de Asociacións Agra rias
y Ganaderas que presenfaban os seus programas e nin se
fada mención de sindicatos nacionais como o é, no noso caso, Comisións Labregas -CC.LL. O espacio a que nos referimos non sería difíciL interpretalo coma intencionado por canto dous dfas máis.tarde, o Goberno español marxinaba tamén
ao Sindicato Labrego Galego das negociacións pra establecer os precios dos ·pr:oductos do agro, escol~endo, con bon ti no, pra interlocutores ás organizacións españolas. En conversas previas das CC.LL. con organizacións agrarias da camisa
cantábrica, éstas admitiron coma xustas as alternativas galegas, co.rnprometéronse, en teorfa, a solidarizarse coas reivindicacións dos labregos deste paf s - algunha tan elemental
coma normalizar ao través dun contrato as relacións comerciales coas Centrales Leiteiras :_ e, a segu.ir, e sin razóns por
diante, métense todas nun Ministerio boicoteando a presen'
cia dos -representantes nacionales galegos.

A MULLER GALEGA
O pasado df a 8, institucións diversas e organizacións feministas conmemoraban o «Día Internacional da Mullern.
Cando hai un par de anos a ONU. declaroµ que aqual era o
«Ano Internacional da Mullern, coincidindo precisamente con
claros síntomas de rebeldfa e decisións radicales por parte de
asociacións feministas de cara a intervir socialmente e espallar os seus presupostos en moitos países, non era difícil -descifrar os intentos asimilistas, · mistificadores, paternais,
· - ·«dea alg'o pra os chinitos» - , a intenCió~ de adovir a problemática deste grupo social secundarizado e ben instrumentallzadb. pola· sociedade pres.ente cun traxe «rexional» do que
se ce,lebra «o df a». reducf ndoa a puro arqueoloxisn:io. peza de
museo ou adulación interesada.
Aínda así, se · no noso país pescudásemos referencias ou
símbolos da muller galega nada nos diría este 8 de marzal.
Pola contra, véñehsenos á memoria, a unha memoria aínda
" por recuperar; as 9 mulleres asesiñadas en Osei ra, primeiros ·
anos do século, por participar en accións agraristas. María
Castàña intervindo no levantamento contra o Bispado lugués ou tamén no século Xlll aquela María Balteira, imaxe
xoglaresca da independencia persoal. O poder efectivo das
Aba.desas de Allariz e a Monxa Eteria. A decisión de enfrentar
ao invasor inglé& protagonizado por Marfa Pita - século
. XVll -, Papa a Loba, bandida do XIX, a·figura da Pardo Bazán non tanto coma novelista de gran nível coma por adoptar
posicións progresistas fóra da norma social do matrimonio
«indisoluble». o papel a_çtivo da muller na obra de Rosalfa de
Castro ... Concepción Arenal e a reforma do sistema penitenciaria, ou Manuela Sánchez, integrante dun grupo. guerrilleiro, a morrer nun enfrentamento en Cesures. Fai un ano, Marisa Vázquez, militante da UPG, levaba 18 meses na cadea sin
xufcio ... Pero sin minimizar a historia á conta da simboloxfa, a
muller galega foi, é aínda hoxe, peza fundamental da esplotación agraria, do mundo marii'leiro e de certos sectores da industria. E cando toda Galicia se empezou a desangar coa
emigración masiva - masculina nun principio- a muller galega soupo responsabilizarse socialmente das máis amplias
funcións. Por eso, se as sufraxistas inglesas tiveron que pren. derse lume diante do Parlamento pra conquerir o dereito a
voto, as mulleres galegas enfrentáronse nas Encrobas, en
Baldaio,.'..
O día 8, eso si, non é o «df a» da muller galega.
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CALQUERA MATERIAL ~XUDA A FACER OS BARRACONS

Viveiro

Dúas' ·xeneracións de x.i ta·n os
Dende hai dúas xenerac,ións está asentada no
barrio de San Lázaro, en Viveiro, unha
colonia de xitanos. Algo sin maior transcendencia
se esquencemos a marxinación a que se · v~n
condenadas un total de 18 famílias -que --por non ter, non teñen nin casa-, a só cen .
metros dunha das vilas máis caras de Galicia.
Algunhas das familias ocupan
dende fai moito tempo un antigo
hospital de leprosos medio derruido, vivindo en cada «celda» -palabra equivalente pra eles a casa,
e que non supera os '4 ou 5 m 2 familias ante iras que teñen dende
cinco a once membros. Conviven
na mesma habitación pais, fillos,
sogros, irmáns:.. e o mesmo espacio é utilizado tanto pra dormit-orio coma pra cociña. As «celdas»
teñen luz, pero carecen de auga
corrente, servicios hixiénicos, etc.
O resto da comunidade xitana
- os non «privilexiados»- ocupa,
mesmo á beira do antiguo hospital, e á falta de espacio nel, barracóns feitos de canto m.aterial
se poida imaxinar. Dende madeira

Fertilizan tes
:ltlvaro !Rodríguez

a uralita, cartóns, etc. conforman
o seu dramático aspecto sendo
acuciante a falla de 'espacio vital,
hastra o punto en que o lume ha
de facerse fóra porque ¿ ónde hai
si tio pra facei o na «casa»?
Un barracón máis outro, e outro máis ... van conformando o lugar, foco inimaxinable de infeccións, onde as basuras conviven
coa ·xente, onde non é nada difícil
atopar os nenos pequechos . xugando coas ratas.

PEDIR UNHA CASA
Os xitanos atopan en calquera
pe'rsoa distinta deles, non pertenecente á súa comunidade,· alguén a quén pedirlle unha vivenda
digna. Fa i algún tempo estivo

pu-ntp de ser realidade a súa esperanza ao ser cedido por unha
señora de Celeiro, Pilar Díaz, un
solar. O proiecto viríase abaixo,
ninguén sabe por qué razóns.
Posteriormente os propios xitanos
mercaron un solar que venderían
de novo ao comprobar que a edificación somente sería capaz de
acoller catro fam ílias.

HAI QUE VIVIR
A súa solidaridçde, a solidaridade da cultura xitana , subsiste,
amparada polas condicións de vi da e de traballo: viven do marisqueo, da recollida de caracoles,
da compra e .venda de chatarra e
sél algún que outro tén traballo remunerado.
E todo esto sucede a só cen
metros de Viveiro, unha das vilas
máis caras de Ga licia tanto nos
productos de primeira necesidade
coma, por exemplo, nas rendas
das vivendas que ascenden ás 20
e 25 mil pesetas mensuales.

XULIA CANOURA

Cereales·
Avda. de Madrid, 187 -193 Teléfono 22 24 00 L U G O
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Profesor no departamento de Filoloxía
Románica, secretaria, dalgún xeito, do Instituto
da Lingua Galega, fundado no 1971 co ámeto
da Universidade, falamos con
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Antón Santa.marina porque máis
ca nunca o labor ·desta institución
aparece controvertido e discútese, dende
diferentes posicións, o ·sentido da súa tarefa ...

ANTON SANTAMARINA
Estudar, estudar. •• o idioma
cia nacionalista o problema linguístico está resolto, o que pasa é
que eiquí, neste país, tododiós
dorme, esa é o que pasa. Eiquí o
que facemos é dar uns cursiños
de galego pra mestres pra ver se
lles sirven p·ra o futuro, porque de
momento non os aprican e estamos perdendo o tempo. Agora, o
que non podemos é andar por ahí
dando mitins de que o galego é a
lingua millar do mundo, porque é
custión de nacionalismo nada
máis, dunha ideoloxía nacionalista. A apreciación do galego viría
automáticamente despois.

¿Quén subvenciona o Instituto?
En realidade hai unha subvención anual, é a única, da fundación Barrié, a todas luces insignificante porque son me parece que
trescentas mil pesetas .ao ano ou
unha cousa así. E, por exemplo,
imaxínate a cantidade de traballo
e de material e de horas que se ·
gasta en facer «standars» linguísticos, que se investigaron cento
sesenta e pico pl.1ntos de toda Galicia, desplazarte aos sítios, pagar
a estancia alí e estar tres días polo
menos en cada sitio, pagarlle á
xe nte que entrevistas ... e esa costa unha chea de miles de pesetas.
E o resto. ese . gasto material e
esas cousas pois subvenciónanse
máis ou menos con esto, pero
despois non .hai 9utras axudas de
naide e os que traballamo~ eiquí C/)
coma investigadores somos ou ::5
profesores adxuntos, ou becarios, ~
ou contratados por algo, ou seña ~
que a actividade que facemos
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
máis ou menos na Facultada pois
canalizámola por este sentido.

A l'.lnica subvenci6n é a de
Barrié de la Maza, do que o
Grupo .non é moi galeguista
que digamos. ¿Qué función pode cumplir ese donativo pra o
Patronato Barrié?
Non tén función ningunha. Tér'l
a función · de que llos pides e ~e
chos dan, danchos, e senón quédaste sin eles.

¿Nin siquera propagandfstica?
Non sei, normalmente publican
unha memoria e publican unha
memoria e figuran alí todas as
persoas a quen se lles dá e danlla
ao Instituto e danlla á cátedra non
sei cántos ... Pro millar que verian
pra eiquí e non que vaian por ahl
pra outro sítio. Penso que non será unha cousa de lustre pra Barrié,
senón unha cousa de deslustre
pra os outros galeguistas que os
te~en e non os dan ¿non? Claro,
hai moitos millonarios eiquí que
non dan un perrón.

Ao decir «outros galeguistas», ¿consideras a Barrié galeguista?

estudo científico filolóxico galego
feito en galego. Naquela época
non se podía escribir unha tesis
en galego, non se podían facer,
qué sei eu, publicacións que a
Universidade despois financia, en
galego. Entón no ano 71 estas
cousas non había máis remedio
ca facetas en castelán. Porque
ademáis moitos traballos que salen coma libros eiquí, foron primeiro tesis doctorales· e leva un
pedazo poñer despois todo ·eso en
galego, aparte de que logo falta
se o ·autor está disposto a poñelo
ou non.

Non deberia cumplir outro
labor cara ao estudo do idioma
e da súa situación social. ..
Eu non son o Instituto, eu non
poido opinar, a esta deblache
contestar pois o presidente do
Instituto ou ... quen fose.

¿E a túa opinión persoal?
Bueno, a miña opinión persoal

é que non se pode «capar e chifran>, as dúas cousas. Ou seña que
se estamos estudando, se nos
adicamos ao estudo de,> galego,
non podemos · adicamos a andar
facendo propaganda. Ademais, eu
non sei en qué máis comprornisÇ>
nos podemos meter do que estarnos ...

Ben, pero a cencia tampouco
non se p~de Isolar ... e 6 hora de
estudar un Idioma tén que ter
en conta a realidade social dese
idioma.
·

Bueno, eu non dixen que Barrié
fora galegt:Jista ... .agora que hai
moitos millonarios . galegos, e
Mira, o feito é o seguinte ...
grandes fortunas de señores, que
Bueno, eu estóuche falando do.
ademais presumen de galeguisInstituto pro non en nome de-1 nin
tas, que non deron un patacón pra
moito menos... Unha das poucas
o Instituto. Non sei se a eles lles ·
maneiras de facer esto era vincuparece que vale a pena ou non. A
lando esta institución a unha ·c oumin parécerñe que pode valer.
sa oficial como era a UniversidaO Instituto adicase a facer de, darlle certo prestixio... porque
estudos eruditos e algúns deles nun país coma o noso unha instien español...
tuciõn-. que depende da UniversiBueno, esto naceu nunha épodade tén certo prestixio e estaria
ca en que a cultura galega non
nunha posición boa pra facer protiña as facilidades que tén hoxe.
paganda do propio galego. Se nun
por exemplo. E un estudo filolóximomento coma o da época esa
co científico galego feito en casteda fundación habia uns rectores
lán pois e tan estimable coma un
un pouco ... aficionados ao g_alego,

¿Non hai certo illamento de
instituci6ns coma o Instituto ou
a Academia frente ó realidade
galega?

se un se pón a despotricar contra
do españolismo. péchanche · o
asunto e ·q uedas sin Instituto e
sin, por exemplo, a posibilidade
de organiz¡:¡r cursos pra mestres,
que é unha das cousas que se fan
ao marxe de ·escfibir libros. En fin,
quedas sin establecemento. ¿E
millor que o pechen? Coma xogada polltica sería boa, se queres: as
autoridades feixistas pechan o...,
pero hastra certo punto non lle
vexo utilidade a eso, penso que ·é
millor esistir ainda que seña pactando un pouco, a que nos pechen
a casa.

pero ... prefiro pasar deso. Hoxe,
dos que estamos eiquí non hai
ningún especialista en sociolinguística, eu dende logo non estou
dispost9 a decir paridas de se a situación do galego é diglósica ou
non diglósica, non son especialista nese nin teño tempo tampouco
pra facerme un esperto. E moitos
dos que están aquL ademais, somos catro gatos e encima póñennos a parir,· claro.

¿Cres na cooficiali.dade do galego?

Dende logo o único xeito de
salvar Q galego é a oficialidade.
Derradeiramente e1t6n apa- Que a lingua galega seña a prirecendo artlculo1 de xente moi
meira lingua de Galicia é o punto
variada sobor da normativa do ·
ao que ha.i que ir se non queremos
galego. Antes os escritores gale- que morra o galego, esa non hai
gos entendlanse perfectamente duda. ·

todos. E .non queremos decir
que non seña precisa unha normativa, pro dó a Impresión de
que .se lle estó dando moito
bombo a eso, deixando de lado
algo tan importante como ·pode
ser a normalización ...

Supoño que · esto vai un pouco
por estas normas que safron agora, por outras que safron antes e
cousas polo estilo. Hai' artlculos
na prensa, efectivamente, e-precisamente con vista a unha posible
normalización do galego un señor
vencellado a unha editorial que
edita libros pra as escolas resulta
que se atopou con que uns escrtbf an «Ó)), outros «ao» e propúxolle
ao Instituto facer unhas reunións
onde se xuntaran máis ou menos
todos os criterios. e das que safra
alí. dunha maneira prusiana, un
acordo que nos unira a todos e
que fora do g~sto de todos. O ·Instituto promocionou este tipo de
xuntanzas. E fruto desas discusións foi un libriño cunhas normas
que a moitos non lles gustaron
porque non qutxeron vir all dar a
súa opinión, outros estiveron all
e agora non as.queren aceptar, así
que estamos coma antes. E po·r
outra banda algo que interesa deçir, hai que normalizar o gal~go.

¿Qué fai o Instituto de cara
6 sensibilización da opinión pú-

blica sobor deste problema?
Eu creo que o problema eiquí é
de nacionalismo namais. Unha
vez que todos teñan unha caneen-

Vamos a ver, esta é volver ao
de antes. O labor do Instituto é a
·investigación, por exemplo nun
país como é Vascongadas, cunha
concencia nacionalista, ou Catalunya, hai uns señores que eran
linguistas de profesión coma Fabra ou Corominas ou Michelena,
ou quén seña da Academia vasca.
pois opinan o que lles dá a gana.
Pero o Instituto de Estudos Cataláns o que fai é estudar o catalán,
facer estudos centíficos que logo
terán repercusión na práctica,
porque se farán millares libros,
porque se escribirá millar catalán
despois, porque se .fará unha millar propaganda do catalán a partir deses estudios científicos. E
decir, que· esto que facemos nós
eu creo que é previa aos testos
escolares, aínda que nos chaten
desa: Pero a min, a verdade, paréceme que non tén que ver unha
cousa coa Ol:.ltra. Logo eu como
persoa . peido ser do Bloque, do
PSG ou do que c¡¡ueiras. Unha vez
que .entro deiquí pra dentro a min
páganme por estudar e estudo e
ensino e traballo e investigo o millar que poido. Eu coido que hai
que xebrar os dous casos.

ANTON L. GALOCHA
LOIS CELEIRO
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resumes

Alexandre Quiñoá:

e

«A vaca ·que queda

Conferencia
Nacional de
delegados da l.N.G.
O sábado 4 ti vo lugar, no
salón de actos ela AISS de Vi!JO, a primeira asamb lea nacian 1 dos r prescntantes sindical s pertonecentes á Intersi nctlcal Nacional Galega
(ING), que , íron elexidos nns
pr
nt s
lo ció11s Slnctic

é a que nos mantén
a todos»

1

En

As pasadas tormentas serviron pra poñer unha zas que están no Goberno ...
vez máis sobor da mesa a total inesistencia, e polo 'por eso decía qué hai que ser
t nto a n cesidade, de seguros no agro galego. Na tolos pra seguir traballando
igual.
J rovinci
de Lugo, agora a primeiros do marzal,
Os afectados tamén visitaC1. tare v cas morreron electrocutadas por centellas,
ron
ao Gobernador Civil de Luov p rto de Lugo e cinco en Outeiro de Rei.
go e máis ao Presidente da
AI x ndre Quiñoá González era o dono de cinco das
Oiputación, recibindo, hastra
nov v cas mortas na parroquia de Pedreda (Lugo). O agora, únicamente promesas
seu ando sería valorado en setecentas mil pesetas. de axudas.
P. ARRIZADO

«As vacas estaban preñadas. Unha delas, do pais,
-- valla 150.000 pesetas - xa
cumplirtJ os nove meses. Menos unha que tiña unha cría
dun m es, todas estaban
pret7adas... E somente se salvou unha e máis dúas crías.
Un dos xatos verdadeiramente
sufriu. Durante dous ou tres
dfas non paraba de berrar...
hastra que cansou e xa nin podía. Non comfa nin nada».

¿Afectou ós persoas?

A móis ampla
gama da
actualidade
en forma
de disco
cartucho ou
cassette

Sí, miña nai quedou de súpeto cega. Logo saíu pra fóra e
foi vendo, foi vendo .. . A miña
rnuller queimou!le unha perna.
E u cativa que estaba xogando
debaixo do tolevexo - que tamén arei u - quedou case tod a t::mle fóra de sentido.
O Al exa ndre estaba na casa
d seu sogro cando aconteceu
to o. Cando a súa muller o foi
hamar coidou que morrera alguén ... seu p i, súa nai...

¿Cotizaba algún seguro
de gando ou algo polo estilo?
Rúa General Franco, 68
Non , non había rnngún seguro.

Tlf: 355047

O Ferrol

...

·'"

·l

•
s19uen

pechadas

Esta situación é o resultado da
total imposibilidade de diálogo
dos traballadores cunha patronal
túzara que mantén uns métodos
de dirección dictatoriais e represivos. As derradeiras informacións ·
dan conta de que a dirección da
empresa non pensa reçidmitir a
ningún ·dos 13 despedidos.

Lugo

atopara
a música
que desexa:
clósica
rock
¡azz
moderna
folklórica

as factorfas

Os 1.900 traballadores das·
dúas factorías de ASCON conti núan en paro e as faétorías siguen
pechadas polo despido dun traballador de Ríos, como xa informabamos a semana pasada. Cara á
estensión informativá do conflicto
os traballadores de Ascón realizaron o pasado sábado día 4 unha
marcha polo centro de Vigo.

ILS.

A unt ..mz' acudiron 500
do b30 clolccpcfos quo leva
e unqunr idos esta cc ntral sindi<11 o foi pr siciicl ·1 pola actual
rfir ección nacional. Trato use
da novo sit11ación que se lle
pres nt nos el legados que
veñen ct s 'r elo idos e da táctic:.a a senulr no futuro inmediato nos diversos eictos sindic.dlc .
O Secr .tario Xor 1 ela ING,
Garcín Monte., definiu a lnt er•;inrlicnl e llTIO , nticapl talista e
· ;111 ti c loni<.tl, f cenclo r ferent.ia élO cmóc t r clecicJame ntc
rovoluci norio e n, cio nalistéJ
d 1NG que.: n v 1 lcvm, inevitalllnm .nt , ..10 nnfront monto
nb mo co cr1pi1cillsmo, co gollnrno qu•J o ruprn cnto, o co
<.t 11tríll . 111nrulnB qu p, ct·rn
(1"1 c<>1 td,, doo l111lmllnctorc .
1 t·r wtrnr cunlin dwmncfa o
ollos oi; clul umlns n >ntnron
¡ ¡e¡ IJUSl', 1 rn (lt,ilrlíll () oux tivo
q111 corwtlt(10 1 11 nw dn Contr(1I: «f >r ur1IH1 111liciu Cuibc o
• in 11:.plotrwli'>rm.

Asc6n:

Intentaron que algún or-

ganismo oficial lles dera
axuda, ain ter, polo momento, resposta algunha, anque
foi aberta unha conta na
súa axuda, ¿non?
Sí, o da conta agradézoo
moito, paréceme estuperido.
Estou moi agradecido de todo
aquel que colabore neso.

¿Recibiu
sindicato?

apoio

dalgún

Bueno, pois non sei cómo
decilo... en fin. Estáse trami tando con toda a xente. Co
sindicato de Comisiós Labregas, eh !, que quero decilo, Comisiós Labregas, aínda · que
seña un sindicato de tolos ...
pois sí, de momento parece
que foron eles quen abriron a
conta esa do Banco Pastor.

Parece que non lle ofrece

moita confianza o sindicato ...
Non é que non me mereza
confianza. Eu teño plena confianza pero a confianza non a
tén en si o pobo galego. E sobre todo o agrícultor galego.
Os afiliados noñ responden
como debían de responder e
por outra banda é moi difícil
porque hai que loitar con for-

A lexandre .Ou i ñoá · atopa
moito en falta uns seguros
axeitados pra os labregos que
cubran as perdas de catástrofes deste tipo.

¿A 6nde irran enfocados
eses seguros?
Bueno, non hai moito, falando cun señor de UCD, dixo
que se iban aprobar dentro de
pouco uns seguros pra colleitas: pataca, trigo, centeo ... e
entón eu d_íxenlle: Bueno, pero
eu creo que neste seguro o
que debíamos de meter era o
gando. Porque nós, o labrego
galego, do que vivimos é do
gando, que non. é das sementeiras ... Agora seméntase pra
comer e narnais, pero do que
se vive é do gando.
Por derradeiras, remata facendo un chamamento «pra
que todos cooperemos en facer un novo segurq pra estes
problemas que temos os labregos galegos... e que todo
aquel que queira axudar a esta
fàmilia que quedou totalmente
nun desastre, pois estámoslles
agradecidos ile antemán)>. Por
agora os cinco membros desta
família (<Só temos esta vaca
que queda e que é a única que
nos mantén a todos. A nós e
máis aos becerros)).

A postura dos traballadores x·a
non é só de esixir a reàdmisión
dos despedidos, senón que, ao
mesmo tempo, esixen o cambeo
de dirección da empresa. Asegún
d~clarar~n . a «A Nosa Terra» representantes dos traballadores, o
Gobernador Civil recriminoulle á
empresa a súa actitude que está a
crear unha forte tensión social en
Vigo, o. que sumado á folga do
metal de menos de cen, á folg8 de
Cordelerías Mar que xa dura dous
meses, etc., poden facer tem er ao
Sr. Gobernador que esteña agro.mando unha situ~ción de· tensión
laboral que podería, chegado o
caso, estoupar nunha folga Xeral
a nível de Vigo coma no ano 72.
A corta pero. «fecunda» hisJÓrla
do grupo «Pérez Maura» constitúe
un bon modelo do que significa
certo tipo de conducta empresarial. A princípios do pasado ano a
crisis da construcción naval e a
depreciación da moeda fan · sentir
durament~ os seus efectos sobre
a empresa o que induce ao da-.
quela conselleiro-delegado Alejandro Barreras a buscar con urxencia un grupo financieiro que
merque as · factorfas. Anque non
se sabe moito desta transación , a
opinión máis estendida entre os
traballadores fala dunha venda
«de saldo» que oscilaría ao redor
dos 800 millóns, cantidade cativa
tendo en conta o volume de negocias dunha empresa desta caste e
a composición de capital que conleva, indicando algunha fonte que
«eses cartos case non daban pra
pagar os terreos onde se ubican
as factorías». O comprador, o grupo financieiro «Pére~ M.aura», faise cargo da empresa . o pasado
ano, no mes de marzal, impoñendo unha nóva- normativá de traballo que, a xuício dos traballadores,
non facilita o proceso productivo
·e propicia unha vixilancia represiva dos rendementos.
Os intentos de reducir plantilla ,
supresión de pagas estras, despi do de 43 traballadores alegando
«a b~e ntismo ~ laboral», san;ións
desproporcionaC!as. leva a que a
actual situación esprese o abismo
total entre traballadores e empresa. O conflicto alóngase.

GUILLERMO PEREZ
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DROGAS, CULTURA
E SOCIEDADE
CIPRIANO JIMENEZ
M'dlco-1iquíatro
· O consumo de drogas, sobor de todo ·por
mozo• e adolescentes ' xa, dende fai algúnt
anos, unha realidade no noso Pafs. Xornaia e
pre.nsa en xeral oc(l.panse e falan d·u·n cada dfa
maior trófico e consumo de drogas.
O fenómeno da droga non é novo. A través
da historla, o home atopou na droga unha forma diferente de espresi6n ou de fuxir de situa.;.
ci6ns conflictivas e dlffclle1. ·A percura dun parafso artificial, dun xeito de comunlcarse ou de facer vida comunitarla, ion outras particularidades da droga. Nefeuto, se o cultivo e consumo de
drogas estaba limitado e gardado celosamente,
durante moitos anos, por grupos étnicos reducidos, na actualidade a súa espansi6n non respeta
fronteira ningunha. Os medio• de difu1i6n, a diversidade de productos t6tlco-dependentes, a
doada adquisición dos mesmos, o viaxar aos
pafses e lugares de producción, son feitos do
mundo ~e hoxe. Por outra banda, o desempre- _
go, as condici6n1 de vida, ~ marxlnaci6n social,
a conflictividade familiar e ·persoal, xogarfan en
parte coma factores etiol6xico1 ou cando menQs_
· desencadeantes dun maior consu.mo de drogas.
En definitiva: HOME • SOCIEDADE • MEDIO e
DROGA, interrelaci6nanse entre si dinómica e
dialécticamente.

O HASCHIS .
A planta do «haschis», orixinaria da Asia Central
(China) ou da Siria, é un cáñamo, da família das
cannabáceas (CANNABIS SATIVAL). Prácticamente é só a planta femia, máis curta ca o macho, a
portadora dunha recina principio activo do CANNABINOL. A cantidade deste principio activo (tetrahydrocannabinol) varia conskierablemente, asegún o
clima, período e forma da recolleita. En Europa, o
cannabts, ~anta de tallo alto, .é aproveitada polas ftbras testiles e grá oleaxinosa. Noutras zonas -Marrocos, Arxel ia. s-tc. - a ptanta, pola sequedade a
humedade do clima, é de menor talla, aproveitándose cáseque esclustvamente coma droga.

HISTORIA
A recina do cannabis (haschis) smpregouse
dende moi antergo, pola prop+edade de producir unha especie de embriaguei. Os curas da lnai~ tacfan

historias de esmagados

combinacións secretas, empregando a droga nas
cer:amonias relixiosas. A lenda fala tamén de que o
xefe dunha tribu Djabal, chamado «o Vello da Montaña», usaba dita droga cos seus fanáticos seguidores, pra domesticalos e utilizalos aos seus anto~os,
moitas ,veces sanguinarios, de ahf o nome de «haschichin~ = · asasinos». Herodoto, historiador grego,
e Plinio, tiveron tamén coñecemento desta droga
que ven reflexada en certas obras sánscritas. No
século X (contos das Mil e unha Noites) xa se coñecf an os efectos desta droga. No ano 1378 ·O Emir
Soudoum Scheikounni prohibe o consumo abusivo
da droga, órdenando arrasar a · Djoneima todas as
plantas desta especie e castigando coa prisión aos
consumidores de cannabis. No 1800 o exército do
xeneral Boriaparte, en Exiptà, coñece o cannabis,
prohibindo a súa utilización, preparación e comercialización. Na actualidade, os so.ldados nixerianos
que consum.an droga riscan da pena de morte. Pola

contra fúmana en grandes cantidades os mozos
americanos, estendéndose o seu consumo e. depende.ncia ao Vello Continente.

UTILIZACION
O cannabls pode ser utilizado de dúas formas.
1) Coma haschis, que é a reei na seca do cannabis.
Este producto preséntase habitualmente en forma
de pequenos bloques ou cadradiños, de calor castaño escuro ou negro, cun cheiro moi caractedstico.
Pódese fumar nunha pipa tipo oriental ordinaria,
mesturado con tabaco rubia, ou con calquera outra
técnica que permita aspirar o seu fume.
2) Coma «marihuana», coméndoa ou bebéndoa,
pero xeralmente fumándoa en forma de pitillos pequenos e liados á man. Na lndia esta modalidade
tén o nome de Ganja e Grifa en México. En Marruecos recibe o nome de Kif. Visitando este derradeiro
país, hai pouco tempo, peidemos apreciár que un
·veilo artesán que facfa pipas fumábao e ofrecíanolo
sen maior reparo.

EFECTOS
Se é claro que o haschis non plantexa problemas de dependencia a nível físico, sr pode crear un
hábito psicolóxico. O problema en términos médicos non· é o da droga en s(, senón o da escalada da
droga. Os que fuman por pdmeira vez «haschis»
notan en xeral afectos máis ben desagradables, tales coma dor de cabeza, sudoración, aturdimento,
sensación de desmaio, etc. A nivel ff si co pode ap·arecer irritación farfnxea, taquicardia, sequedade de
boca, cooxuntivitis, etc.
Psicolóxicame.nte, os que fuman haschis síntense eufóricos, moi a gusto, desinhibidos, coma
máis sociabfes e confiad9s en sr mesmos, disminución da autocrftica, facilidade pra escoitar certo tipo
de música, etc. En relación co seso, o haschis non
parece ter propiedade algunha de tipo afrodis(aco;
seda a suxe&tión a que xogaría neste senso un rol
importante. ·
Os afectos psico~óxicos, nos fumadores cróntcos de haschis, darfan asa sensaci~m de «drogado»
pola súa pasividade, reducción da iniciativa, apatía,
disminución e fali.a de concentración no traballo,
máis as variacións típicas no estado de ánimo (humor~.

Por X. MARIN

NACIONAL
Leises d.e anidade e medio
ambente; papel mollado
«Los Gobernadores Civiles tendrán a su cargo velar por el exacto
cumplimiento de las disposiciones
sanitarias, adoptando en casos urgentes y bajo su responsabilidad
las medidas que estimen necesarias para preservar la salud pública de e'.)ldemias, enfermedades
contaglosas, focos de infección y
otros rlesgos análogos, dando
cuenta inmedlata al Mlnisterlo de
Gobernaclón. En estes casos reclamarán el asosoramlonto del
Jefe Provincial de Sanldad>>. (Estatuto Gobernadores Clvlles art.
25 e Base XIX de Sanldad).
Apoléndose neste testo o Gobernador Civil da Provlncla de
Pontevedra ordenou a reapertura
do vertedeiro de Matamá (Vigo) a
pesares da oposición dos veciños
afectados. Vinte df as sln recollerse a basura en Vigo e o alarmante
informe do Xefe Provincial de San idade xustificaron que unha
Compañfc:l da Policfa Armada, procedente de A Corufla, vixllara o
cumplimento da orde. Sete dfas
despois, xa se normalizara o ritmo
da recollida e máis de 2.000 TM
de desperdicias foron parar outravolta a M atamé, onde ducias de
nenos o vellos padecen de bronqultls d claro do e outros moitos
t ñon claros sintomas do deflcl enclas respl ratorlas, conxuntlviti s,
dores de cabeza, etc., doencias
qu
fectaron práctlcam onte a tod a obo clón cando, con grande
fr u nel , s Incendi aba o vertocl olro. O 24 d F bre lro o Gob rnAdor Clvll otou m n dunha lol
qu dur nto 13 nos foi QL1oncl
do.
on ·ld t ela coma ctlvldod
M olost , ln alubre Nociva pola
produ cclón de gasos tósicos e ugas r sldu ales, a destru cclón e
tratamento técnico sanltarlo de
basuras e desperdlclos esté regu lada polo Reglamento de 1961,
que asegura no seu primeiro artfculo ser de «obligatoria observancia en todo o territorio» e ter
por obxeto «evitar ... (que esas) actividades produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubrlda e hlglene
del medio ambiente y ocasionen
daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves
para las personas o los bienes».
Despois observa que se considera insalubre aquela actividade
que peida resultar directa ou indirectamente perxudicial pra a saú-

de humana, e a continuación marca unha distancia de 2.000 m. do
núcleo de poboación méis prósimo pra instalar os vertedeiros,
que afnda asf deben ser controlados. Ofrécelle competencla aos
Alcaldes pra vixilar e sancionar e
quen incumplan estas normas.
Con máis poder ca éstes está e
«Comisión Provincial de Servicios
Técnicos» é que lle incumbe propofler aos alcaldes as medidas
que estimen pertinentes pra a
oportuna imposición de medidas
correctoras das molestias e perigos da actividade. O Presidente
desta Comisión é o Gobernador
Civil, o Vicepresidente o Presidente da Diputación e un dos vocales o Xefe Provincial de Sanidade quen á súa vez é Vicepresidente do «Consejo Provincial de Sanidad» que tamén é presidido polo
Gobernador Civil.
As sancións que pode impoñer
o Alcalde son: multa, retirada
temporal e definitiva da licencia.
Sancións que pode impoiier o Gobernador Civil se unha vez informado o Alcalde da actividade que
non se axusta ao Reglamento, éste non procede en consecuencia.
Hai outro organismo ao que
acudir cando un Axuntamento
toña problemas cun vertedeiro:
trétase da «Comisión Central de
Sanoamiento» que debe estudar
e propoñer solucións de milloramento e incluso xestionar pra a
ntldade interesada as subvenclóns e demáis medlos económicos asf coma aslstencia técnica ...
E afnda máis, no caso de perslst nto desatenclón por parte do
Municlplo das súas orblgas sanltarlos, os Xefes Provinclales de
Sanidade poderén propof'ler ao
«Consejo Nacional de Sanidad»
(asegún a base XXIV de Sanidade) que aqueles organismos
señan sometidos a réxime de tutela sanitaria, administrando os
fondos Munlcipales que debfan
ser empregados nos servicios sanltarios locales, (como mfnimo o
5% do seu presuposto ordinario
de gastos).
En todo caso e asegún a base
XXVlll, os vertedoiros serán intervenidos e Inspeccionados pola
«Dirección General de Sanidad»,
dependendo do Ministerio de Gobernación a aprobación do funcionamento dende o punto de vista
sanitario. Podendo tomar medidas coactlvas e sancións que ga-

ranticen a eficacia das súas intervencións.
Mais por se fora pouco ... non
sería nada estraordinario, senón
máis ben necesarlo e urxente, a
proposta da Corporación, ae:larar
a érea afectada en Metamá e San
Andrés de Comesaña coma zonas
de atmósfera contaminada, xa que pra elo cumple cos requisitos
de rebasar «Cierto número de dfas
al año ta concentración de contaminantes» o que automátlcamante e asegún a lei de «Protección al
Medio Ambiente» obrigarfa a incorporar elementos correctores
·
adecuados.
Sumándose os apartados ao
respecto da «Ley de Régimen Local» contabilfzanse un total de 6·
leis, Reglamentos e Estatutos, e
outros tantos organismos que de- .
bfan velar pola saúde e niolestfas
dos vecif'los. Mais, asombr9sa'mente, naide se ocupou de controlar as perxudiciales consecuencias que. sufriron milleiros de persoas polo continuo uso lncontrolado do vertedeiro dende o 1965.
Todo un barrio do estrarradio
de Vigo é testimuña de que ás veces non abonda con ter a razón
moral e legal. Pra eles, a depreciación das terras, a merma nos cultivos, as doencias, as incontables
molestias, o cheiro, ratos e mosquitos, non terán fin deica o 31 de
Maio prósimo, data que se impuxeron o Alcalde e o Gobernador
pra o definitivo peche dese foco
de infección. Foron necesarias infinidade de protestas e a decidida
oposición pra que se cumpliran
unhas leis que os defendfan.
Con casas a 40 m. e núcleos importantes de poboación a mends
de 1 Km. o vertedeiro de Matamá
produciu ducies de doentes por
unha actividade ilegal da que tamén hai ducias de responsables.
Ceiulosa de Pontevedra, depósitos de Campsa na Coruña e Vigo,
son outros casos a tratar polo
mesmo ~aseiro, novas ilegalidades con novos responsables.
É como broche antolóxico cabe
declr que o Axuntamento de Vigo,
en compensación aos veciños pola reapertura por tres meses, está
disposto a instalar unha depuradora das augas residuales que orixina a instalación ... con trece anos
de retraso.

IGNACIO B. MARTIN

AS
DO
. ~as .cidades.de Galici¡ gra
balladoras do sector den iria<
fogan>, cunha xornada 1 rei
horas, e .medio día de de
s_alario entre as 6.0Q -~
poucos casos cheg
seguridade social, ·~in ·contr¡
oficio, sin .antiguedade, cun
o caso de. Ameiia tampo
sector, onde cada cai
traballo, onde se fTlistura o
reladóns laborales familiar
sentimentalismo int
deformado, onde conviv
escravista, e negación de
coa falla de concencia de
811

«Eu traballaba nunha casa con outro rapaza e entre n61 falabamo1 galego e cando nos escoltaban decfonnos: «nó hablen ustede1 el gallego
que no parecen seftorltas» (Rosa)
A «chacha», a «marmota», estas
resumen ben unha actitude social cara este sector de traballadoras procedentes do agro ou
dos arrbaldos das cidades, das pequenas vilas, populares e duras, ás
que o luxo, o tren de vida, o «bon
facer e falar fino», da «señora», as
novelas seriadas, os consultorios
sentimentais, o illamento e as longas xornadas de traballo dfa a día,
van moldeando, desclasando, facéndolles imitar os falsos valores daqueles que as asoballan porque así
é máis sinxelo zugar, dominar, despedir, instrumentalizar.
palabra~

<<N 9n hai que esque
chachas que fai a rad
arrepío - pra machacarno
demais parvadas e tirarno
puidéramos ter, en troque
verdade que nos fagan ava
·
todo o mundo sabe

ORGANIZARSE
Pilar Riveiro, Sonia Rúa, Tereixa
Fernández e Rosa Pousada son catro rapazas traballadoras que promoveron, en gran maneira, o inicio
da organización deste sector no noso país. lnclináronse pola Central
galega nacionalista porque «a xente
do sector procedemos das clases
populares, labregos, manne1ros,
galego-falantes, e por eso nos decidimos pola ING».
Nas primeiras xuntanzas que
realizaron nos locales do Sindicato
e despois na AISS de Vigo a asistencia foi baixa. lban tratar da súa
situación e dunhas reivindicacións
mfnimas. Pouco despóis, nembargantes, dirixian unha carta á Delegación de traballo avalada por 400
firmes, pra saber qué tipo de normativa rexía no sector. Posterior-

ffi

W\UI leres

«Normalmente os seftores néganse
a dar a Seguridade Social a póftencho
coma condición pra entrar o traballar
ou ben que a pagues do teu peto ... e
se o queres asi, ben e senón ... » (Te·
reixa)

terno.s que foftar

contra c!l explotdeión
e opre~J{Jnde que.
9Jmo~ ouxero

d~ntendes?

UNHA MAQUINA
BARATA
O antergo «Montepío Nacional»
falba dun réxime especial pra as
empregadas do fogar con referencia
a un raquftico seguro de enfermedade, por exemplo, pero sem.pre d~s~
vencellándose das reivindicacións
fundamentais coma o contrato ou a
seguridade social. ·cando no pasado
mes de Santos unha comisión de
traballadorâs esixiu información, a
Oel~g~c.ión de Traballo contestaba
que na Lei de Relacións Laborales
andábase a «contemplar» o do contrato poisque era unha cuestión sin
desenrolar e, polo tanto, cáseque
sin apricación práctica.

alicii grande maiorfa das·tr-a -

de lnado

«empreg~dqs .do

ida 1 ral que arrodea -as 16

de
00 ,

i

semanal, teñen un
8.000 pesetas. Moi
15.000 pesetas. · Sin

0

traballo, 36 anos no

¡0 de 4.000 pes_e tas·,
on é àno,rmal nesté

Por outra banda, de vacacións
· nada. As que levan máis tempo
nunha casa ao millor dánlle 8 ou 1O
días ao ano pero é sempre por vontade dos señores xa que non hai
co~trato nin lei que os obrigue a dalas; anque ás veces as «vacacións»
consisten en ir cos señores á praia,
~nde afnda tés q~e traballar máis ...
E todo tipo de discriminación
- aparte xa do sala rio de 7 .000 ou
8.000 pesetas por 1 5 horas ininterrumpidas- coma a segunda porta,
os seriales, a manutención -comer
incluso mentras os sirves a eles-,
somos coma unha máquina, t:1nha
aspiradora ou así, unha máquina
que, por certo, sáelles ben barata.

stitúe un centro de
recio manifes.t o coas
guidas dun aquel de
do ou cando menos
esplotación cáseque
era dereito: persoal,
o alleamento social
as máis das veces.

s programas pra as
a/a Sonia con certo
beza con seria/es e
uca concencia que
facer programas de
esas horas nas que
as rapazas do fogar
escoitamos a radío>J
tfl realizáronse

reunións

GAÑAR EN CONCENCIA
As reivindicacións básicas das
empregadas do fogar, arnais do xa
reseñado contrato laboral, reffrense
a un salario base estipulado por lei,
nómina, equiparación ao resto dos
traballadores en canto a horarios,
pagas estra, seguros social es, vaca cións, etc.

en

t vedra, Lugo e Ourense, e ana artellarse en F.errol e SantfoA organización das empregadas
fogar é urxente, e Pilar, Sonia,
a e Rosa espuxéronnos a súa
6n do sector con todo o entumo que dá saberse no camiño
destripar a escravitude cotidina.

gas a servir a casas boas de
, onde hai moito castelán -fae, e é tal a colonización que se
eqe que en todo intre tentas
s porque non temos concend traballadoras, e queremos
!lar os seus modos,' a súa fala,
o que dese xeito ún se pón
el deles. A colonización entra
pola escola onde tratan de
r o español, pola radio, polos
'os, por todo. Por eso as rapae proceden de familias labrernariñeiras síntense inferiores
n imitar aos señoritos. E pao hastra o punto que nas
leas que facemos empezan
d en castelán e ao miramos
s sempre falamos galego ren por falalo tamén.

temos µ2rmili r
f/Qmento

«A discriminación empeza xa nos
ascensores. Neles s6 poden subir as
señoras, as rapazas temos que ir no
montacargas. A porta prlnclpal·pra as
señoras, pra n61 a de servido... o ridlculo uniforme das puntillas e móis a
cofia pra qu~ se vexa ben quen é a
escrava e quen é a ama ... » (Sonia)

¿E as trabas por cuestión do idioma?
A maio'rfa non lles gusta que fales galego. Fixemos inclusive unha
enquísa e moitas poñen a disculpa
dos nenos, de que os nenos escoitan ...
A. PROBLEMATICA
DO SECTOR ...
Pra empezar carecemos de contrato laboral, xa que todo se acorda
verbalmente. Os señores entéranse
poias amistades, nos clubs e sítios
que frecuentan do que os 'demais
lles_pagan ás «chachas», entón din-

Eque

che o que che van a dar e ti cólle.lo
ou déixalo, ese é o noso contrato.
Ao carecer de contrato non tés acceso a todo o que conleva: seguridade social, antigi.iedade, os aumentos que vai marcando a lei, despido indiscriminado, e nos casos en
que hai Seguridad~ Social cotizan
tan baixo -amparándose en que os
salarios tamén son baixos- que o
que che corresponde é unha misaria. Por suposto, a xornada vai dende as 8,30 da mañán ás 11 ou 12
·da noite menos cando hai convidados que entón tócache traballar
hastra as dúas da mañán pero sin
horas estras.

s1 non

M5

unimo5

han n84 nada que
Pélcer .
·

dE»1e~ de5?

«Pra empezar carecemos de contrato laboral escrito. Os seAores ent•ranse polos amistades, nos culbes, do
que 01 demais pagan ós súas chachas, dinche o que che van dar e ti c6llelo ou déixalo, e1e é o noso contrato». (Pilar)

«Somos moi conscentes - engadirían- das dificultades que topa mos nesta loita porque é un sector
con pouca concencia e sin posibilidades de movilización. Non hai concentración de traballadoras nun
punto, cada casa, poderia decirse, é
unha fábrica pero sin que os obreiros traballen xuntos e miren un producto feito. Precisamos de moita
concenciación e de moita política
aínda que hoxe temos que empezar
pola problemática laboral, porque
como en Galicia non se crean postos de traballo, se nos botan do noso
emprego quedamos na rúa e con
poucas posibilidades... Hai moita.
demanda de emprego, feito que, tamén en parte, é causa do atraso no
noso sector polo medo a perder o
posto de traballo, pero nós estamos
empeñadas en organizar este sector
tan falto de concencia, tan... tan
asoballado».

Ben, ponlfe dé Xôntar

aoseñor. xa fataremos
COVJ mais Cdl nu

~

GUILLERMO P. L.

TRmUNA
O ANARQUISMO NA GAUCIA
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XOSE PAIO
«Cada terra, cada neciôn, cada pobo, grande ou
pequeno, feble ou forte, cada rexión, cada província
e cada comunidade tén o dereito absoluto á autodeterminación, a facer alianzas, xunguirse ou separarse como queira... ». (N. Bakunin).

A ETIMOLOXIA
A

verba anarqufa procede do grego
- que significa sen goberno, pro isto
non quer decir caos, senón todo o contrario. Serf a o
estado dun pobo que se re><e sen ~utoridade constituída, ou como di Malatesta: orde natural, armonla
de necesidades e intereses de todos, libertade completa no senso dunha sol/daridade asimesmo completa.
Na actualidade téndese a facer distinción entra
ácrata e anarquista: o ácrata vén ser un indivíduo
apolf tico que loita por conquerir as libertades vivenciais relacionadas co seso e a droga, vén a practicar
se cabe un anarquismo individualista. Polo demais
é un suxeto que amosa un total desprecio polo idioma e cultura galegos, xa que nas súas conversas
utiliza a lingua colonial , o castelán. Por outra banda,
o anarquista é un cidadán máis concenciado políticamente, anque no ámeto galego amose de xeito
xeralizado unha postura reaccionaria con respeuto
ao idioma e cultura da terra que o viu nacer.

la pouca fe no abstencionismo político program ado
pola Confederación a nivel Estatal. Nembargantes,
cando se pi antexan o votar polo Estatuto autonómico, a CNT proclamarf a o abstencionismo político.
Pra ek> é necesacio entender o carácter eminentemente e1paftoleiro das masas confederais en xeral:
frente á custión autonómica galega, coma frent8- a
catalana e vasca, a Confederación opoñla un españolismo froi to indirecto dos seus pensamentos
acerca da fraternida.de universal proletaria e do internacionalismo mal entendido que practicaban (A.
Alfonso Bozzo).
Ese xurd imento añarcosindicalista na Galicia
dos anos trinta, que situarfa o noso país, por det rás
de Catalunya, Andaluda e o Al to Aragón, coma ún
dos feudos do anarqu ismo ibérico, virfase abaixo ao
desencadearse a guerra civil. Esa, sumado ao asoballamento que sufrirfa o anarquismo galeç:Jo nos
primeiros anos da ditadura franqu ista, influirfa en
gran medida na actual situación do an arqui smo galego.

UNHA SINTESIS
HISTORICA
Das distintas elas s do anarquismo - utilitario,
camp siño, anarcosindi ca lista, colectivista, conspíratorio, com unista, individua lista, pacifista - na Galici tiveron especial influencia o anarquismo camP siño o narcosindicalismo.
Pois b n, o espallamento do anarquismo da
CNT n G ll cia false a partires das sociedades agrari s do nos do 191 O. S rfa a época do gran teórico d
n rqulsmo esp fio! Rlcardo Mella, nado en
Vigo. Pr lrn iro
nt ri
na cida es de incipiente
ln u trl ll t ción co m Vi o A Cruña, proa súa influ nel t m n ria gr nd no s ctor pesqueiro e
e mp slño. A f n p c a afiliación á CNT irfa en
aum nto até o 1936, e ntrándose nas zonas costef,..
ras o sul de A Crur'la - Corcubión, Muros e, sobor
d todo, Noia -. Asimesmo, a penínsu la do Morrazo s rfa un feudo importante do anarcosindica lismo. No campo a súa influencia marcarfase pola predisposiclón do labrego tJ esplosión revolucionaria ao
estilo anarquista, como suliña Alfonso Bozzo. E así
que no setembro do 1907 constitúese a Unión
Campesina, da que o principal organizador foi M anuel Martfnez Pérez. A devandita asociación campesiña chegou a ter nos dous primeiros meses de
vida 7 .000 asociados até alcanzar a cifra de 2 5 .000
no abril do 1 908. Este movemento realiza as súas
actividades nun principio na zona ao redor de A
Cruña. Este feito vén enmarcado pola abundanci~
de obreiros mistos, que traballaban as súas terras e
asimesmo facian de obreiros en A Cruña. Respeuto
disto. X. A. Durén di que a movilización campesiña
é esixencia d8 propia loita obreira na cidade. Por
outra banda, as principais reiv1ndicacións da Unión
Campesina serian a loita contra os impostos, o uso
da folga agraria, do boicot e da violencia sempre
que fora preciso. Asemade a Unión Campesina sufrirfa unha escisión na xuntanza levada a cabo en
Monforte entre distintas organizacións campesiñas
da época. A raf z d€sta crisis escomenza o de.caimento da Unión Campesina, até tal punto que as
once sección que conserva en xulio do 1 909 están
xa englobadas na órbita da Solidaridad Galleg8; a
partires do 191 O xa funcionan separadas as seccións, e pokJ 1 91 & só quedan sete sociedades coruñesas que levan o nome de Unión Campesina.
Porén, como suliña X. A. Durán, Unión Campesina
seria a m!Jis ambiciosa esperiencia anarquista nos
campos de Galicia.
No ámeto político o anarcosindicalismo chegou
a ter presencia en Lestrove - marzal do 1930pesia a práctica política da Confederación a nivel do
Estado. Tamén o anarcosindicalismo actuante en
Galicia, xa que non galego, apoiaria nas eleccións
de xunio do 31 aos republicanos da esquerda
-ORGA. federais-; é máis, a Unión Campesina
participaria nas municipais do nadal de 1908.
Aquel apoio 'do anarcosindicalismo viña ao caso po-

O PRESENTE
«M áis alá do ideal, sempre hai outro ideal (Ricar-

do Metia).

riñeiros veránse pa liados por esa oligarqufa financieira sen unha loita paralela pola nosa esist~ncia
coma nación propia. Porén, a CNT paFticiparfa xunto coa ING e USO na manifestación contrá do Pacto da Moncloa en Vigo, celebrada o 11 de novembro pasado, na que se xuntarfan unhas 5.000 persoas. Ergamos pois, éomo di Bakunin, esa bandeira
do materialisto teórico, a bandeira roxa da igualdade económica. e da xusticia social, que foi erguida
polo idealismo práctica das masas oprimidas ·e esfameadas que tenden a realizar a meirande libertade e o dereito humano cada ún na fraternidade de
todos os homes sobor dél terra. Pro esa fraternidade
faráse realidade na pluralidade dos pobos que queren conservar a súa propia identidade. Dá noxo ver
as pintadas -·ácratas en castelán mergulladas nun
mar de pintadas en galego. O noso idioma, bandeira
dunha cultura definida, que foi despreciado pol a
dictadura franquista, tamén é despreciado polos
anarquistas de Gali.cia. ¿Mais, por qué 7 Cecais por
esa mala interpretación do internacionalismo proletario, que xa mencionei denantes., cando o internacionalismo proletario defende a esistencia peculiar
de todos os pobos e o seu dereito a liberarse de toda opresión imperialist a, pois non hai internacionalismo proletario sen a. superación de toda opresión
nacional; en .t roques os ana rqu ~ stas de Galicia están
a pract icar no fondo un nacionalismo español que
non é máis ca o reflexo da cultura das clases dominantes. Pra iso, en lugar de falar ou escribir en castelán, deberían face~o en esperanto, e plantexaríanse a necesidade dun conglome rado de cult uras-esperanto sen identidade algunha . ¿Acaso o proletariado galego non fala galego 7 Pois logo. Cando. en
troques, os anarquistas cataláns falan catalán de
xeito xera lizado, e espalían a súa cultura por toda a
Península, e senón velahí o caso do ca.ntautor Pi de
la Serra ou de Ramón Muns. Cecais a postura de
non falar galego sexa a de que a lingua é ún dos primeiros baluartes da nosa · esistencia coma pobo.
Agora ben, fala r. de fronteiras vai contra os prindpios anarquist as; nembaFgantes o prop~o Bakunin
fala da abolición das fronteiras anrificiais de Europa
e da creación de !Imites trazados pola vontade soberana dos mesmos pobos.
Por outra banda, Galicia é fonte de materias
primas e de man de obra barata. Pois ben, pra que
esas materias se reconvirtan eiqul, paliando a man
de obra barata e o paro, mediante unha industriaHzación racional, é necesaria a autodeterminoción, xa
que non a autonomía, poisque a nación non debe
ser- outr8 cousa ca unha federación de províncias
autónomas, suliña Bakunin. Eu engadirf alle de parroquias; a autonomía pois pra as parroquias galegas, e pra Galicia, coma náción que é-, a autodeter~
minaeión.

Hoxendfa a influencia do anarcosindicalismo da
CNT é intimo no ámeto nacional gaiego: const a de
8 federacións· cun total aprosimado de 1 .000 milit antes, que representan o 0 ' 3% do total asalaFiado
Ademáis a CNT, anque contraria a toda fronteie o 2% dos sindicatos. Estes datos contrastan cos
ra, é, no seu cerne, federal. E máis. o co"eddo filósofo anarquista Max Stirner esc.ribt~: a miña nacio9 .000 af iliados que denantes dos estaUdo da guerra
nalidade é ún dos meus predicamentos. ·u nha das
civil había en A Cruña. Pesia todo, o mariñeiro galemiñas propiedBdes.... A nacionalidade galega é pois
go é un ent usiasta do anacrosindicalismo. Pro ce:propiedade dos ga~egos .
cáis este decaimento se deba á crecente influencia
Nembargantes, igual que en· Catalunya ocurriu
do nacionalismo popular ga~go. Eso ·1évanos a
plan texarnos a fa lla dun anarquismo nacionalista tico FAC e coa OLLA, en Galicia temos unha incipienpo das organiza cións catalanas dos anos 70 como
te e prác.ticamente descoñecida organización anarforon a OLLA - Organització de la Lluita Armaquista ~ampesif'la: o GAC {Grupo Anarquista Cam.- .
da-, o FAC -Front d'Alliberament Catalá - , ou o
pasiño). Os seus planfetos e publicacións están esMIL -Movimiento Ibérico de Liberación-, ao que
critos decote en galego. Propugna a acción directa,
pertenecía Puig Antich. As actividades dest a derracoa creación de-comités nas parroquias e bisbarras.
No cumio está o Sindicato Campesiño Galego. Ade-·
deira org<mización abrangufan toda a Península. E
mais o GAC propugna a creación de grupos armamáis, na Sretar.a fran cesa está a t raballar un frente
dos de defensa como forza en contra da esplotación
armado anarquista naciona lista. . ¿ Por qué logo esa
actitude reacciona ria do anarquismo na Galicia, xa
e represión ·cBpitalistas; afirman Que a loita debe facerse a dous n ~veis: económico e cultural. Asi, en
que non é posible fa lar de anarqu ismo galego ? A
resposta é complexa.
contra da imposición dunhB culturs e pun idiomas
A CNT non quere admitir a peculiaridade do poalleos ao pobo galego coostderan que somente o
bo galego. Cecais ese sexa o principal erro. A súa
pobo traballador é o que t én de defender a súa culloita sindical vai divorciada da kJita prna aut odetertu ra. Denantes houbo unhas Vangardas .Acratas
minación do pobo galego. E máis, o prrnetariado gaGalegas xu rdidas a imaxe do Maio francés.. do 68,
lego somente verá logrados os seus ouxetivos liber- . · que non t iveron moita relevancia ·prp que tentaron
tarios dentro da loita pola nosa liberación n a don ~~;
de levar adiante ao pobo a imaxe revolucionaria dun
ano clave na historia contemporánea baixo o lema
porque non somente é a kJita en contra dun Estado
imperialista, senón en contra das multinactonais,
daquel maio de libertade e represión: sén pr/Jctico,
verdadeiros estados capitalistas que contro lan o capide o imposíble. Pois ben, os anarqu istas actuanpital financieiro de xeito oligárqu ico. Isto nunha nates en Galicia tamén teñen de ser práct icos e conción asobaHada coma a nosa faise máis patente;
vertirse en anarquistas ga legos en todo o senso da
verba.
·
por eso os logros dos proletarios, campesiños e ma-
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Esta semana destacan infor- do os. parqués da mesmã, no memativamente en Catalunya tres dia dun ambiente nacionalista
temas. A xuntanza do. «presl- presente en todo intre no público,
dent~> Tarradellas cos «con..tlen que berrou moitas veces eslogans
nacionalistas. Ademais, había unpofitics» (ministros sin carteira)
pra tratar do enfriamento que ha monumental par-tcarta de oito'
provocou a suspensión das reumetros na que se podía leer «0.s
nións do Consell da Generalitat, emigrantes gplegos esiximos a lepor parte .do president, coma in- galización da UPG e AN-PG» firformamos hai unhas semanas.
mada polos traballadores galegos
En segundo termo a celebración
da Seat. E outra ria que poñía «Vidun mitin pola legalización da va Galicia ceibe sin emigración>>.
AN-PG e a UPG que encheu os
E derrádeiramente damos. conlocales da Peña Cvltur.al Barce- ta do consello de guerra que colonesa, o domingo pola mañó. E meniou ás nove da mañá, en ·earderradeiramente, non por im- celona, co.ntra . os memb·ros do
portancia; senón no tempo, o grupo teatral Eis Joglars, concreconsello de guerra contra os ca- tamente contra os catro que non
tro membros de Eis Joglan que ·. fuxiron. Como se sabe, Boadella. e
non fuxiron.
Rañé fuxiron a Francia. Todo o día
durou o consello· ao que ·asistiu
Este conxe lam ehto do Cansei!
gran cantidade de público, aínda
cia Generalitát polo president Taque só puideran entrar uns pourraclellas tomouse, como comencos na sala. Hai que destacar a
tamos no seu día, coma un auténpresencia de mozos ultras, pertetico chantaxe á campaña de moviriecentes a «Fuerza Jovern>, que
lización popular organizada pola
dende moi ced.o adicáronse a proEntesa e apoiada polos partidos
vocar· ao público. Asimesmo, du..:
de esquerdas en petición do Estarante todo o día, houbo m~inifes
tut. En vista das reaccións nada
tacións de protest~ contra o canfavorables con que foi acollida, a
sei lo de guerra en distintos punmedida parece que se quedou
tos da cidade, reprimidçs polos
nun simple talanteo pola banda
servicios antidisturbios. ·
do President Tarrndellas; que coNo intre de transmitir esta cróma sempre gústalle xogar a
nica, aínda non se fixo pública a
gañar, e como nesta ocasión r)On
sentencia final. Os defensores peti i1a posibil idades de saída victodiron a absolución e o fiscal pide
riosa optou por sair pola tanxente
tres anos pra cada ún. A cammoi abelenciosamenie como é
paña pola libertade de espresión
carac terístico nel. Así é que na
contra da que atenta este consexuntanza cos conselleiros polítillo d.e guerra ao grupo teatral «Eis
cos do seu goberno (representanJoglars» prosigue sin demasiado
tes dos partidos gañadores nas
apoio dos par:tidos parlamentarias
cloccións) non sacou a relucir o
que, eso sí, reclámana formaltorna da campaña, e considerou
mente. Neste senso destacamos
que xa non habia enfriamento enunhas impresións dun dos fuxitre a Generalitat e o Góbe.rno de
dos, concretamente Rañé, que diMadrid, pretesto co que suspen:..
xo «disto non teñen culpa os milidera a reunión do Consell. A esa
tares que, ao fin e ao cabo, actúan
xuntanza o president ·só aportou
asegún as leis vixentes, senón os
un proiecto de reglamento de ré~
partidos que firmaron o Pacto da
~ime interno pra a Generalitat elaMonQloa e non esixen o seu cumborado por el pra que fora estudaplimento». Como se recordará, na
do polos consellers. Este. proiecto
Moncloa entre outras cousas pacparece que é slntesis dos cinco
touse a unidade de xurisdicións,
presentados. Polo tanto, a que se
coa esistencia da cal non se podeagardaba fora unha reunión esria xuzgar aos civis polo militar,
plosiva, quedouse nun sinxe lo zarcomo está a pasar agora.
zallo.
Polo que fai referencia ·ao segundo tema, o mitin pola legalización da AN-PG e UPG en Barcelona foi un ésito de asistencia. O local da Poña Cultural Barcelonesa
quedouse pequeno, despois de
acugu lárense as quinientas butaMARIA ALONSO
cas e os pasillos, que se encheron
de xente que escoitou de pé.
As Municipais serán cando a
público, maiorm ente de mediana
UCD queira. Esta ' a realidade
edade, seguiu con atención as indespois das sesións da Comisión
tervencións de Manuel Maríé.!,
do Congreso nas que o partido
Lois Diéguez e· Bautista Alvarez.
no poder, violentando a súa
. Manuel María reclamou no seu
propia palabra, negouse a fixar
parlamento 0 autogoberno: «Gouns plazos pr.a a celebración dos
bernemonos nós na Nosa Ter'ra».
comidos.
considera ndo que este é 0 único
O Goberno, que vén de colocar na alcaldia . de Madrid ún
camiño pra rematar . coa emigración , e 8 única posibilidade pra
dos seus homes grises por escepensar na volta dos que están fólencia, non t'n nlngunha preta.
ra. O que, como é lóxico entre un
Máis ainda, non se atopa en
público de emigrantes, foi moi . disposici6n de obter un refrendo
ben acollido. Rematou repasando
público. A crisis do . equipo
as movilizacións ·da ·AN-PG dende
económic9 e a c9nseguinte prim~ira derrota parlamen,tari~,
a súa creación, lembrando que a
aconsellan á un¡6n de Centro
primeira foi . precisamente unha
Democrático un "compós de escontra a emigración.
~ p·era. E declr, que non haberá
Lois Diéguez, ademais, refiriu- .,
elécci6ns municipais namentras
se ao proceso de legalización da
non lle convefta á UCD.
AN- PG . e rematou Bautista Alvarez, quen fixo a intervención máis
UCD, DE CAPA CAIDA
política, espricando a dependenAs derr.adeiras actividades · púcb colonial de Galicia e desvelC:ln•

O cabodano da masacre de
Vitoria volveuse tinguir de sangue. logo das manlfestaci6ns e
actos pollticos que se organizaron o dla 3 e nos que participaron ao pé de cincuenta mil persoas, o domingo pola noite un
comando da rama militar de
ETÀ ametrallou un «jee.p » da
polida armada xusto no mesmo
sitlo en que dous anos atrás caf·
ran cinco obreiros vfctimas da
represi6n · policial. Ocurrlu no
barrio de Zaramaga en Vitoria.
Un. lndividuo que salu dunha
cabfna telef6n.fca disparou· con.
serenidade e sangue frfo contra
dos ocupantes do vehfculo, cau·
sando a morte lnmediata a
dous deles · • feridas graves a
outros tres. Un cabo da Polida
Armada safu Ileso do atentado.
Dfas antes un atentado semellante, pro 1in mortes, producfrase en Bilbao. ao paso dun autobús cheo d~ Potlcfas Armadas.
Tamén. foi .reivindicado pola
mesma rama.

VITORIA 1976: mortos que no ae esquencen

rarite éstas, as instalacións da
empresa foron asaltadas e incendiadas con cócteles molotov.
os <~Pou..:MILIS»
Dende hai uns días «jeeps» da
CONTRA IBERDUERO
Policía Armada e pa~rullas voanA violenCia, ninguén o duda, foi tes vixilan as principales ofic in as
a principal protagonista da sema- de lb·erduer:o· en previsión de nona, 'portjLJe días antes, de maneira - vos ataques.
coordinada e á mesma hora, doce
atentados con esplosiv'os lanzaron
ABERRI EGUNA
polos aires instalacións e depen- SIN FRANQUISTAS
dencias de tberduero, S. A As accións fixéronse de maneira reparA faceta estrictamente polltica
tida por toda a xeografía de Eus- ou parlamentaria tamén · tivo un
kadi. A salpresa foi que o reivindi- paso determinante na buliceira vica ra nesta ocasión a rama
da vasca. Os partidos políticos,
polftico-militar de ETA que círcu- dacordo co Consello Xeral Baseo
los prósimos é outra rama décla- que axilizou as conversas co tituraran coma inesistente, sin capa- lar de carteira do Interior, acordacidade militar e sin intencións de
ron celebrar un «Aberri Eguna»
seguir coa loita armada dende nas catro capitales vascas, esto é,
que se creou E. l .A. Na reivindica-: incluí.ndo ·pamplona. A espectación feita pública ao través dos ción é grande porque tal e coma
medias informativo~ decía que se está organizado somente debetr~taba, sinxelamente, dun aviso.
rían ·acudir a ela os navarros, hoxe
Estas accións pechaban unha por hoxe, e mentras o decida a
quincena de movilizacións antinu- UCD triunfante nas pasadas eleccleares nas que participaron mi~ cións gracias ao sistema D'Hont,
Ileiras de persoas con vistas a fóra do Consello Xeral Baseo.
conseguir que as ·obras de consPor outra banda, a UCD estivo
trucción da Central nuclear de ao marxe dos contactos que todos
Lemóniz queden paralizadas. Du- os partidos veñen mantendo pra
•

•

•

•

\

~

conmemorar este prim eiro «Aberri
Eguna democrático», como se lle
empeza a chamar. Cecais seña
por esto, porque todo o mundo
lembra a súa presencia nas anteriores conmemorac1ons, anquo
non precisamente coma organizn dores ou promotores, senón da
man de Martín Villa.

NEGOCIARANO TODO
Finalmente compre sollent r
que nestes momentos o Consollo
Xeral Baseo aínda non elaborou a
prometida declaración do principias anunciada hai máis dunha
semana e agardada, máis ca pola
súa necesidade ou importancia,
polo interés que empeza a suscit ar a súa tardanza.
Os conselleiros están organizando os seus «stafS>> e os partidos xa escomenzaron a nomear
os seus representantes pra a Comisión mista parlamentarios-Goberno que negociará 'co Goberno
prácticamente todo, porque hoxe
por hoxe o Consello Xeral Baseo
sigue sin ter nada.
'

-·:.
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España

UCD retrasa .as súas Mu_nicipais

o

partidos maioritarios de oposiblicas do Goberno e do seu parti- non lles sucede o mesmo. O Parción. dende Convergencia hastra
do non ·colleitaron senón fracasos.
tido Socialista Obrero Español
O pactado acordo pesqueiro con
concretamenté, que prepara a súa ·o PSUC, enviaron un escrito ao
Presidente Suárez no que esixen
Marrocos, a resolución do Conseunificación co PSP pra abril, non
unha reétificación da UCD no
llo de Ministros da OUA acerca
quere aplazamentos. Tampouco
das 'Illas Canarias e a triste viaxe
os desexa o PCE e moito menos a aplazamento das Municipais.
A renovación dos alcaldes frande Marcelino Oreja polo Este de esquerda estraparlamentaria pra a
Europa non ofrecen precisamente quen as eleccións municipais re- quistas é unha proba de lume pra
un balance positivo.
presentan a primeira ocasión de. a dereita. Coma exemplo, bastará
Veu despois a crisis do equipo presentarse ante os electores citar o caso da localidade catalana de Ascó nos territorios da cal
económico. Se a polftica econó- coas súas propias denominacións.
mica · vai seguir polos mesmos O 1 5 de xt.,m io aínda moitos deles constrúese unha central nuclear a
punto de entrar en func ionamenvieiros ¿porqué foron cambeados eran clandestinos.
to. A sustitución do alcalde por
os seus directores? Todos os gruunha xestora na que participan as
pos parlamentarias -coa lóxica PROTESTAN A SUAREI
forzas políticas entre o centro-esescepción de UCD - xuzgaron inquerda e os comunistas conqueriu
suficiente a espricación dada ao
Polo que se refira ao colapso
a paralización das obras da cenCongreso · polo vicepresidente da -vida local, que debera ser un
tral nuclear e, por conseguinte, a
Abril Martorell. Algúns foron máis factor decisivo na convocatoria de
non entrada en funcionamento.
aló. e calificaron de absoluto des- eleccións, é algo que non preocuEra unha aspiración pola que loiprecio pra co Parlªmento a êon- pa ao partido no poder. Outras ortaron durante varias anos os veducta do representante do Gober- _ ganizacións, non oustante, decidino.'
ron actuar en consecuencia. E así,
ciños da comarca.
O exemplo de Ascó pode multiNon é, polo tanto, o intre máis o grupo de alcaldes baseas fixou
plicarse en centos de casos. E a
oportuno pra que as eleccións un plazo lfmite transcurrido o cal
UCD non parece disposta a oonmwniçipais beneficien á yco. P~- cDnvocarán eleccións pola súa
sentilo.
ro ás restantes forzas políticas conta. Sete líderes cataláns, de
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A B.8.C. produce programas
en 31 idiomas, fai anos tamén
emitiu en galego
«Non producimos programas en galego e máis en baseo porque ninguén nolo pediu», acaba de nos decir o director do servicio español da
«8ritish 8roadcasting Corporation».
Perguntar o por qué non se
fan programas nesas línguas
era unha obriga, pois a devandita sección da 8.8.C. está a
enviar material en catalán que
é transmitido pola Radio Nacional e Radio Barcelona, ambas as dúas na cidade condal.
Eses envíos comenzaron en
maio do ano pasado e,· dende
entón, foise incrementando o
número de programas e a variedade de temas que neles se
tratan.
Proba di sto, asinalou Anthony H ughe , é o novo acordo
entre a B.B.C. e Radio Barcelona «par que nós os fornezamos cad semano cun cuarto
d hor d noticias de interés

Isto quere d cir qu , na verdade, única m nte as emisoras
de radio que transmiten en
Galicia p rmaneceron alleas á
posibilidade de contratar programas en galego aproveitando a infraestructura - interna
e esterna - da B.B.C., que é o
centro informativo máis desenvolvido que hai no mundo.
Outra pergunta que para nós
non tiña unha resposta doada
de atopar, era o por qué Londres non radiaba directamente
en galego, baseo e catalán,
poi s nos fins dos anos corenta
a B.B .C. encetou emisións nesas tres linguas que, daquela,
estaban fortemente perseguidas pola dictadura.
A isto re pondeu o H ughes
que o «Foreing Office>> decidiu
hai ben tempo non continuar
coas emisións en idiomas «minoritarios».
Os chamados «Servicios

LIBRBRÍA

Esteriores» da 8.8.C. están financiados por ese ministerio e
el é o que fixa en qué línguas
se vai transmitir e qué cantidade de horas. De tal xeito que
hoxe úsanse 31 idiomas, sen
contar o inglés, entre o que está o portugués con 1 5, 7 5 horas semanales para o _Brasil e
8,75 horas na semana para
Portugal. O castelán totaliza 7
horas, en igual lapso, para o
Estado español-e 2 8 horas para América latina.
Algúns dos idiomas chamados minoritarios usáronse na
B.B.C. desde 1949 até 1959 e
entre eses anos emitiuse a
«Galician Programme» que foi,
durante o tempo que durou, a
unica emisión en galego que
podía ser ouvida en Galicia.
O «Galician Progràmme»
tiña unha duración de quince
minutos e sara ao aira os luns,
dun xeito rotatorio cos seus similares en catalán e baseo, e
nel colaboraron os intelectuais
galegos de maior bulto que
por esas datas vivian, dende
don Ramón Otero Pedrayo a
Plácido R. Castro.
E x que se está a falar de
r diofonfa é comenente sail n ar que a pequenfsima hlstori do galego neste medio
de comunicación está feita,
case toda ela, fóra de Galicia.
En América por obra dos emigrantes que mantiveron ao
longo dos anos programas na
súa língua na Arxentina e no
Uruguay, e en Europa Occidental pola B.B.C. e pola Radiotelevisión francesa que, pola mitade dos anos 60, radiou «Aló
Galicia».
Para Anthony H ughes
- quen tén os seus devanceiros no país de Gales-' a preparación dos programas en
catalán inscrfbese dentro da
tradición da B.B.C. verbo da
propia situación lingí..ifstica británica.
En Gales, a «British Broadcasting Corporation» emite en
inglés ~ na língua do pais · e,
nos últimos anos rexistrousa
un sensible acrecemento no
uso desta última. Embora haxa
que decir que ainda non se obtivo o cuarto canal de TV que
transmita esclusivamente en
galés.

O director do servicio español recoñeceu a acción que
cumple, a prol da normalización dese idioma céltico, a
«Sociedade da Lingua Galesa»
e o papel da minoria parlamentaria do «Plaid Cymru»
-o partido nacionalista galés - que actúa en Westminster.
E_
ngadiu que, tamén, esisten programas en gaélico escocés; mais o seu número .é
moi cativo polamor da pequena cantidade de persoas que o
falan, case todas localizadas
no estremo norte das «Highlands» e nas illas.
No final da nosa conversa,
mantida nas oficinas da Bush
House, Ant_hony Hu_ghes· volta
a sinalar que eles non teñen a
pósibilidade de iniciativa para
prepararen programas en galego e baseo.
, Sen dúbida! éste cotrespondería ~ aqueles que rexen
as emisoras que hai en Galicia
e que, polo de agora e visto o
que levan feito, non parecen
estar moi interesados na normalización do galego.
De todos os xeitos -e alén
dos significados non viria
nada mal o contarmos con
programas feitos pola B.B.C.
Eles poderfan axudar a derrubar un valado temático; pois
cada vez .que na radio se bota
man do galego é para falar de
«CUStións vernéculas».
E iso non é máis ca outra
das manifestacións da diglosia
lingí..ifstica que se contif!.úa a
padecer na Galicia, ·a pesares
de todos os esforzos que se levan feitos.
Como remate desta crónica
debemos decir que nas librarias londinenses atópanse á
venda tres obras de interés directo para o lect~x galego que
manexe o inglés.
Unha é «Linguistic M inorities in Western Europa» da.
que é autor Mike Stefhons; a
outra é «Nations States» de
Hugh Seton-Watson e a terceira «World Minorities» editado por Georgina Ashowoth.
Esta última e a primeira
contan con pequenos capltulos referidos a Galicia - a outra só tén referencias- e que
comentaremos sucesivamente.
RICARDO PALMAS
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Os brancos rodesianos
non queren rendirse
X. A. GACIÑO
O acordo a que chegou Ian Smith, primeiro ministro
de Rodesio, cos Uderes negros moderados pro establecer
unha etapa de transición hocio un goberno de maioría
negro !ignifico un paso adiante na estratexio de Smith,
partida rio de escoller, dentro do que c~nsidera maio pro
os intereses do minorfa bronca,· o menos maio. Significa,
por outra banda, unha carreira por estar presente no nova remod~laci6n polftica de Africa, que é, sen dúbida algunha, o continente móis conflictivo nestes momentos, e,
por elo mesmo, o .escenario onde se estón a librar os combates indirectos entre · as grandes pot_encias.

Xa me ocupei de Rodesia hai unhas semanas cando a
ofensiva de paz do ministro ·británico de Asuntos Exteriores.
David ·J wen, dou os seus froitos ao conquerir sentar á mesa
de negociacións aos líderes negros radicales do Frente Patriótico, aínda que os resqltados da negociación non foran
decisivos. O goberno laborista británico foi até agora - está
por ver cál ·é_a súa reacción ante a ofensiva de Smith- o
principal defensor de buscar, coma interlocutores pra a futura
Rodesia negra, aos líderes do Frente Patriótico, por considerar que a forza das guerrillas é moito maior do que queren facer crer Smith e Muzorewa, e non será posible unha mínima
situación de normalidade sen a súa presencia. Neste sentido,
hai que sinalar que Smith ganou terreo con ese acordo cos
moderados Muzorewa, Sithole e Ch irao, na súa intención de
manter todo o tempo que lle sexa posible os intereses dos
colonos brancos. Sabe perfectamente que a situación non vai
ser estable, se non se negocia cos guerrilleiros, pero sabe tamén perfectamente que negociar cos guerrilleiros é tanto coma rendirse e renunciar á presencia branca en Rodesia. Se
no 1965 foi capaz Smith de desafiar á Gran Bretaña e a toda
a opinión pública mundial, é evidente que agora non tén medo a enfrentarse coas guerrillas. A diferencia, noustante, estriba en que a oposición dos primeiros era puramente verbal,
mentras que a loita dos nacionalistas negros é total contrd os
intereses colonialistas e neocoloniafistas.
A tarefa de Smith. consiste agora en convencer a Gran
Bretaña e a Norteamérica -ésta parece en millor disposición de deixarse convencer- de que é posible manter, nas
actuais circunstancias, un réxime neocolonialista en Rodesia.
Por parte do primeiro ministro rodesiano é unha especie de
loita contra a historia, porque, nos intres en. que Gran Bretaña preparaba a súa saída neocolonialista, os colonos brancos en Rodesia despreciárona, préferindo perpetuar o colonialismo direct.o, · coa particularidade de prescindir da metrópoli, e agora está por ver se a solución neocolonialista chega
a tempo pra frenar o proceso nacionalista revolucionario. Os
laboristas británicos pensaban, até agora, que non, e consideraban máis intelixente pactar coas forzas revolucionarias e
tratar. de arrincarlles as millares condicións posibles pra futuras relacións comerciais. Pero a presión dereitista en Gran
Bretaña, nestes momentos, é forte, e quizav~s o goberno" laborista non esteña disposto a chegar ás últimas consecuencias na sÍ'.la postura, porque poderia ser perigoso de cara a
prósimas cqnfrontacións electorais.
A Organización pra a Unidade Africana tamén terá algo
que decir en todo esto, considerando que recoñeceu, coma
forza representativa do pobo negro rodesiano, ao Frente Patriótico, que loita contra os brancos. Se Smith consuma a súa
maniobra, a OUA encontrarlase nun problema similar ao que
lle plantexou a división dos nac;ionalistas angolanos. A ebullición do continente africano -Sudáfrica, Somalia, Etiopía,
Eritrea, Sahara, Canarias ... - está desbordando a capacidade
da OUA, condenada a xogar un papel moito menos eficaz ca
o da propia ONU.
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«Nacín en Vigo, en novembro do cincuenteseis e levo sete anos xogando ao baloncesto; empecei a xogar no Cole?<io das Acacias e logo xa pasei ao R. C. CELTA,
onde levo cinco anos xogando _no posto dé aleiro,_anque derraçJeiramente, por
lesións das outras çompañeiras, tamén ·xogo de segunda base. Arnais de ter _
algunha sorte pra chegar a onde estou, nunca me f~ltaron canchas e balóns pra
poder en_
trenar; coñecfn ~res entrenadores en todo este .t empo, dos que percurei
adeprender sempre o millor; non coido que o balon.cest9 sexa un deporte elitista:
non se practica moito é porque non hai canchas, fallan polideportivos e este
problema non é só de ~alicia senón do -resto do Estado. Polo demáis penso que o
baloi1cest9 é ún dos deportes máis maioritarios de hoxendía. ¿ Oe cál partido
internacional teño mellor lembranza?, non saberia decilo, todos. deixan unha
fonda satisfacçión; non, polo de _~g~ra non se xoga a nivel de selección galega,
fíxose noutro tempo.
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Fútbol

Xornada favorable · pra
os equipos galegos

De -novo a pasada xornada futMoi pouca sorte tivo o Pontebolística volveu a ser propicia en vedra frente é Leonesa. O empate
resultados pra aqueles equipas a cero pode ser definitivo pra os
galegos con posibilidades de as- pontevedre~es, non somente por
censo na preser:ite liga.
. ceder un punto no seu campo,
O Celtiña tén cada vez máis ao senón tamén porque ese punto lealcance da man o ascenso é pri- vouno ún dos equipas con máis
meira división do fútbol do Estado posibilidades de ascenso.
español. O pasado domingo foi
Moi m~ se lle pón o panorama
empatar a Córdoba, o que lle per.: ao Pontevedra, poisque son xa
mite sumar un' punto méis e ase- seis os puntos de diferencia con
guràrse nese terceiro posto da relación ao líder. Nembargantes
clasificación, a bastante distancia ainda quedan moitos puntos por
dos demais eqUipos, e que, teóri- xogar e polo tanto a última verba
camente, lle dá _o acceso direito a do Pontevedra nesta liga aí nda
primeira división.
non está dita.
Agora o Celta debía pensar xa
Tampouco o Ourense non puidunha forma seria na renovación do quitar nada proveitoso no seu
cara a prósima tem·pada, xa que partido co Cauda!, co que perdeu
- homes coma Manolo, Castro, etc., por ún a cera, e polo tanto a súa
que aínd~ están· rendindo a plena puntuación particular non se ve
satisfacción, non teñen xa as con- incrementada. Nembargantes os
diqións necesarias pra manter ao catro puntos positivos con que
equipo sin desacougos na catego- conta o Ourense aínda fan gardar
ría superior. E que conste que _
i sto algunha esperanza, anque o mesmesmo que vimos decindo que- mo que decfamos pra o Pontevedou patente outros anos nos que dra vai pra o Ourense, e terán que
à escesiva veteranfa dalgúns xo- sudar a camiseta e deixar o pelexo
gadores celestes levou o equipo ri9 campo pra así ao final meter a
ao descanso. ·
cabeza neses postos privilexiados
A canteira celeste, como Vén de ascenso .
. demostrado sobradamente, é moi
Moi pouca sorte tivo tamén o
'prolífera en xogadores dunha ca- Compostela, empatando no camtegorfa contrastada dabondo. Por po de Santa !sabei frente- ao Totodo isto pens9mos que unha re- rrejón, co que as súas posibilidanovación non se pode facer espe- des de permanencia volven a sorar, e que o exemplo dos Carlos, frir g'raves desacougos.
Gómez, etc-, vaia facendo fitos no
Até o momento a situación do
pensamento dos directivos e res- Compostela non é desesperada,
ponsables técnicos do Celta. O pero tampouco nqn é nada dÍgna
ascenso_ está ao alcance da man, de envexar, polo que! pra ao final
e todos debemos loitar pra con- non ter problemas, deben tratar
querilo, pero non é menos impor- de arranxar algún punto fora da
tante lograr a permanencia unha casa e amarrar como sexa os parvez que 6 ascenso s~xa unha rea- tidos de Santa !sabei. Actualmen- ·
lidade, e est~ · responsabilidade te o Compostela ocupa a penúltiatingue só a técnicos e directivos. ma posición con 21 puntos, senEn canto ao Deportivo da Co- do sete deles negativos.·
ruña, unha vez librado da lastra· da
Continúa o Ferrol coa sú.a raconta negativa, parece que ato- cha asoballante, recollendo punpóu definitivamente o camiño da tos, froito dun ben ordenado trà- .
satiSfacción pra os socios, tanto batia, de todos aqueles campos
polo fútbol que -está a facer coma onde lle toca xogar.
pólas resultados · positivos que
Nesta ocasión «a vfctima» dos
vén conquerindo.
ferroláns fqi o Sestao que viu có- Non lles imos esixir aos co- mo o Ferrol marchaba cos dous
ruñeses ningunha clase de res- puntos en disputa, gracias a un
Galicia, somente vin as do Tabaponsabilidade cara ao ascenso, gol en propia meta dun xogador
calera, e, claro, non serra ouxeti va poisque xa -é tarde pra eso, pero o sestaota rra.
en tanto que sei que hai outras que sf se pode esixir é q1:1e o nivel
Moito van ter que apretar os
máis; das que vin xogar, sin dúbide vistosidade de xogo _dos co- .dE!mais equipas pra pillar a este
da ningunha as· catro galegas do
ruñeses non veña · abaixo, xa que desenfrenado Ferrol, que colleu a
Celta e . Anxela Roddguez e Puri
pra aburrirse xa ben chegou a pri- racha de forza, de acerto cara ao
·Ramos do Tabacaiera, pero repito · meira parte da liga.
gol e de sorte, e que esperamos
que pode haber, e de feito hainas,
' Posiblemente o aficionado non se desprenda dela por moito
O!,ltras ás que eu afnda non vin xo- pense se o culpante dos bos resul- tempo.
gar:
tados coruñeses é Trona, e se isto
- O que de verdade sentimos é
-¿Q'!é pensamentos che rrori se puido remediar antes. Par- que, en máis dunha ocasión, a di:
traen estas palabras ieguldas:
ticularmente- penso que Trona, <?º rectiva do Racing non se mostra á
canasta, persoal, 6rbltro, xunta
seu apouso e tecnicismo, é un bo . altura profesional · e de responsadirec,iva, ·campeonato, pàrtido, c9mplemento do xogo de forza bilidade dos propios. xogadores fetrunfo? ·
branquiazul, per'o tamén penso
rr~láns.
MONCHO VIÑA -;- -Algo polo-que estás loitando q·ue a soludón non tiña por qué
1os cor~nta minutos do partido. Un
vir dende fóra. l Non deixou o Deintre de moit0s nervios. Unha per.- portivo marchar xente que podf a
soa que tén o fraba'uo máis ingradesenrolar o xogo de construcción
to de todo o ·partido. A base que tan ben coma Trona? Penso que
tiai que dar pra que funcione ún
sí, e ben patente é o caso de VaBUYO (Deportivo.
bo · equipo. Unha loita de nova· les, home eminentemente consS. SANTOME (Celta), MAmeses pra conquerir un ouxetivo. tructivo, e que por unha rapazada
NOLO (Celta), CHEUS (Ponte),
- Unha parte dese Campeonato. dos caçiques-directjvos . coru~e
RICHARD (Deportlvo).
Unha grande ledicia.
ses tivo que deixar o fútbol. Moi
GARCIA (Oeportivo), COpesiblemente, de contar dende o
RRAL
(Ferrol), NANDO (FeA ledlcia e a mocedade por
primeiro da temporada co concurrrol).
diante dunha rapaza · -d e Vigo
so de Vales, a conta de positivos
CARLOS (Celta), A. CASque viaxa por Europa co MU
dos corui\eses estarfa un pouco
TRO (Deportivo), POUSADA
equipo galego. O sacrifico que
máis ergueita.
(Deportivo).
ela di e coida nece1arlo pra
Nembargantes, e aténdonos á
SUPLENTES: MILLAN (Fefrunfar t6n, 61 veces, fermosas
realidade, non podemos menos ca
rrol),. CANOSA (Celta), 50~ompensaci6s e cariftas de rosa.
conformamos co bo fútbol, e soBRAL (Arosa), XAN WIS (OuNoraboa.
bre todo cos bos resultados do
rens9), TRABA (Compostela).
PINTOR E SABELA actual Deportivo.

ANXELES
. LIBOREIRO,
-

.

-

tr.inta e 01to - ve~es internacional,

co R. C:. Celta
. -O pà.norama -da muller galega no deporte non é moi concurrido ...
-Boeno, pois penso que farfa
falla un pouqiño máis de esprito
de sacrificio por parte de todas, é
certo que facer deporte esixe pri-vacións, sí é certo,· pro tamén hai
días en que te atopas enteiramen-:te satisfeita e compt'nsada.
-¿O caso do R. C. CELTA pode ser coma un m~lagre ·ou 6
que pode aparecer ~utró equipó
en Galicia coa capacidade de
traballo e de trunfo que hoxe
tedes vós?
-Non, non hai ningún milagre;
hai unha boa xunta directivà, un
bon entrenador e sobor de todo
unha aficiÓ11 -fóra de serie que vai
ver e que anima con toda a forza.
-O feito de practicar o deporte pode chegar a ter algunha influenciq na persoalidade
de cada ún ...
_:Sí, a min concretamente ffxome máis estrovertida, doume
un carácter máis aberto.
-¿Con cóntas xogadoras internacionais conta o R. C. CELTA ~
hoxendfo?
< . -.. -Con sete: Susana Garda, ~ ·
Maribel Lorenzo, -Pil ar Marfri, Ma- "{ir.;.;"...
-..,.~............._.__¡;¡;¡;..-;;;;;;;;;;;;;
risol Paíno, Carme Martfnez, Pepa
ESTILO E PENSAMENTO NO TABOLEIRO
Calvet e máis eu.
-Derradeiramente sóbese
que o C~lta feme~ino de baloncesto pode Ir a menos ou se cadra hastra chegar a desaparecer...
.
- - Non, o que pasa é que hai un
tempo en que a xente deixa de
practicar deporte e adf càse a ou-·
tras cousas; é posible que na tempada que vén o Celta atravese unha e_tapa esperimenta-l. _co~ xente
nova, e que despois vólya ser o_
que foi; o qUe si quero é decir eiquí _que . se eu me vou do À.
CELTA. · non xogarei máis ao ba:- ·
loncesto ~ ·
- -¿Poderfa estàr na E.X.8. ,a ·
base das futuras xogadoras ga,
légas d~ste deporte ..• ? .
-Sf, necesari.amente, nos Colexias e nos institutos ºestá a base
pra poder empezar xa dende os
doce ou trece anos a practicalo
.
dun Keito máis ou menos serio.
-Unha rapaza que queira
trunfar e que lle guste este xogo, ¿qu6 deberó de ter sobor de
todo?
-Gañas, sacrificio e vocación.
-¿Serfa mol diffcil pra ti facer ~
unha seleción galega f~me.,ina ~
de baloncesto?
~
-Sf, claro, e máis tendo en "{ ,...,_;.¡¡¡,¡¡¡¡¡
conta que non vin xogar todas as HAI QUE MIRAR CARA ADIANTE,
xogadoras que hoxe destacan en o CELTA ESTA NO PEITO

.$;
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FILLOS DE PRIMEIRA,
FllLOS DE SEGUNDA

O dereito da familia é un dos que neste intre
precisan dunha móis fonda reforma; bon serfa
que fóramos conocendo a 1ituaci6n actual e por
iso imos falar un chisco da filiaci6n. Todos saben
que afnda hoxe pra o dereito hai dóat clases de
fillos: 01 le:dtlmos ou fillos habidos do matrimonio, e os ilexítimos, que son 01 habidos de relacións estramatrimoniais.

R , lmont
loxltimidad dun fillo depende na
rôctica d qu a sú nai seña casada. Porque a lei
pr sum qu o fillo da casada é lexítimo ainda que
non s ri o do seu marido. A loi só precisa que o parto
s ia dentro de e rtos llndes: se o fillo nace despois
do 180 díos seguintes ao casamento ou denantes
dos 300 días seguintes á disolución ou separación
do mfltrimonio entón o fillo é lexítimo. Som ente hai
unha oscepción: que o marido probe que non tivo
posibilidades de acceso á súa muller nos primeiros
120 días do 300 anteriores ao nacemento. Fóra de
tal cscopción todos os fillos das casadas son lexítimos o iso aínda quo a nai estivera en contra da súa
lo itimiclado, aínda que diga que o neno é doutro
home, ainda que fora condenada por adúltera (can do aínda había estas condenas).
Por poñor dous exemplos, diremos que se o
Mnnu 1 lova un ano em igrado e cando chega ao poo otópa o coa súa muller preñada de oito meses
nt ' n pod r x itnr a 1 xitimidade do neno porque
pocl probor qu" no intre do enxo ndralo estaba no
non pod s r el o pai; pero se o Manu ·I o n ú muller viv n no mesmo pobo, ainda
mu ll r cio Manual o abandoara e viva co An tonio
o Síllba todo a vil , como o Manuel tivo en
t orla po lbill o l s d d itars coa súa muller -xa
qu viv n n m smo IL1g r - o fillo se rá lexitimo
c.J s) motrimon io. E con tr iso nado pod n fac r nin
o Monw 1, nln
ú mull r, nln o Antonio. E quf
mlr ·rn1
probl mo: o M nu 1, qu non é o
r 11, t 'm unh p i llld d , qu xa vimos, d nt cara
1 xitlmi 1
d n no. P r o Antonlo qu é o verdad Ir poi no noso x rnplo, non tón ningunha posi bilidE1d 1 ga l de demo tralo, de conquerir que se
r cono1 a súa paternidade. Se ún dos principias da
xusticio , dar a cadoqu 'n o seu, parece lóxico que o
pai tiv ra posibilidades de facer coincidir a verdade

MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
rea l coa verdade legal. Pero a lei neste aspecto non
ade mite coñas, non quere que un estrano ao matrimonio poida poñer en entredito .a lexitimidade dun
fillo.
Pola contra a . lei ademite que o fillo ilexftimo
busque o pai ou nai que legalmenté non tén. E o
que se chama «investigación da paternidade». Só
hai reconocemento forzoso do fillo cando esiste un
escrito no que espresamente se reconoce a paternidade ou maternidade ou cando o fillo proba que durante anos · pasou como fillo natural deses pais. A
nai vén obrigada a reconocer ao fillo sempre que se
proba o feito do parto e a identidade do fillo con
aquel neno nacido.
Os fillos que a lei chama lexítimos son algo así
coma os nenos mimados: pra eles son todos os dereitos. Reciben os apelidos dos seus· pais e éstes

teñen que coidar da súa al imentación, educación,
vestido, etc. Son ademais herdeiros forzosos dos
pais, é decir, queiran ou non os pais os fillos terán
dereito a unha parte da súa herencia chamada lexr-·
tima. E se os pais morren sen. testar todos os bens
pasarán aos fillos.
Son fillos ilexítimos os nacidos dunha parella
que no intre deenxendralosnon estaba casada. Pero
a·lei diferencia: se non estaban casados e podían facelo será o que se chama un fillo natural. Se nbn estaban casados porque algún deles non podía facelo
-por estar xa casado ou ser cura- entón son simplemente ilexítimos. Os flllos n~turais teñen dereito
a levar o apelido daguél que os reconoce, pai ou nai ,
e recibir todo tipo de asistencia e coidados e unha
parte da here~cia. Prácticamente as diferencias cos
fillos ·lexítimos sori mínimas. Pero os fillos ilexítimos
só teñen dereito a alimentos, mais de segunda clase: Pra os fillos lexítimos e naturais a lei é xenerosa .
e considera alimentos todo o indispensab.le pra o
sustento, vivenda, vestido, asistencia médica e educación. Pra os ilexítimos, a lei é ben tacaña e entende que sor:i alimentos somente o preciso pra a. subsistencia coa suma da educación elemental e
do ensino dun oficio. Nada de vivenda nin de vestido nin de asistencia médica: prácticamente só a
cunca do caldo. .
.
Ademais os ·fillos" naturais poden ser lexitimados se posteriormente casan os seus pais, pero os ·
ilexítimos seráno sempre aínda q~e se dea este matrimonio posteri'ormenfo.
A discriminación· é manifesta. Aínda que a
Constitución de 1931 estableceu a igualdade legal
dos fillos, hoxe, despois de má.is de 45 anos miramos impasibles .t,in estatus de fillos de primeira e de
segunda. Nuns ·fillos que non é que señan millares
ca os outros e que nada se diferenciaron no momer:ito de s·er concebidos,.parece lóxi.co responsabilizarse do s~u futuro, pero polo de agora non é así.
Deciamos ao comenzar que estamos en víspora de ,
moitos cambeos no dereito de família e agora vostede sabe un pouco máis sabor do tema. ¿Vai deixar
que continúe tal discriminación? ¿Pensa realmente
que deben esistir fillos de primeira e fillos de segunda?

da terra asobaJJada
¿POR QUE AS
EMPRESAS
MONOPOLIST AS NON
CUMPLEN A LEI?
Eu son un transportista normal
o corront , que tén un camión pequ no pra fac r o transporte de
leite que m en trega o labrego ou
ben un r collodor, e que logo levo
ti fóbric . Teño que facer moitas
paradas prn que m entreguen o
1 ite os labr go e non teño ningu · r: que m bote unha man se
ou non podo conducir o camión
calqu ra dia por enfermodade ou
por outra couso. Tr bollo os 365
dias do no. domingos tamén.
Teño que pagar a miñ propia e
guricl cie social coma autónomo.
seguro do camión, manten m nto o d mái gastos que 1 va par llos un camión. Eu cumplo n lei
como moitos outros cidad ns.
Agora ncóntrom con que ao afiliorme a un sindicato profosion 1
d transporti tas s me inform
qu ns empres s e centrales 1 it iras non cumplen a 1 i. Que e tDs grandes industrias que zugan
o másimo prov jto d nó , os
tran parti ta , do r colledores o
dos labregos, o qu per uclican
m smo ao consumidor, non cumpl n a 1 i. Non quer n subir o precio por quilómetro a pesares d
que est · sinalado por lei xa no
ono pasado. Eu pergúntome: ¿é
qu estas empresa teñen patente da corso? ¿E que pod n facer o
qu 11 s ete? Sei que o sindicato
t · n feito o tións roa autorida

des e que éstos non ños apoian
pra non enfren turse coas empreas monopolistas do leite , a pesar s de que temos toda a razón e
todo o dereito. Sei que houbo piquetes pra met.ernos medo aos
transportistas que non qu eremos
sair a traballar nunh as çondicións
inxustas que non dependen de
ningún de nós nih dos· labregos,
sei que se está a coaccionar aos ·
compañeiros pra que volvan ao
traballo pra esas empresas, sen lles
pagaren o que manda a lei, tiráncloll s os bidóns dos camións en
presencia da forza pública, visitándoo nas súas casas pra que
f e gan o recorrido. Eu s_igo a· perguntar: ¿E que a autoridade non é
t 1. é que somen.te é autoridade
pr bater nos traball dores -1 bro os, mariñeiros, obreiros, peq u nos transportistas coma
nós - e non pra obrigar ás empr sas a cumplir n a lei? Se esa é
a autoridade que temos millar é
qu non a haxa, pois sempre van
a f vor do máis forte e en contra
do máis febl , o que é o mesmo
que d cir que van contra o pobo.
¿ S r porque non as elexiu o pobo, porque o pobo non é afnda o
qu gob rna a pesares de tanta
1 ria sobre a democracia? ¿Será
qu gobernan as grandes empresa ? Por iso non entendo cómo
un sindicato legal e que nos di
que temos toda a razón por lei der ita non tén o apoio das autoridod s. E mentras quére e enfrentur ao labrego contr nós e a nós
contra o labr go, e aos burgu ses

da cidade contra o campo. Xa vai
sendo hora de que os do pobo nos ·
unamos pra desmontar toda esta
farsa da democracia que tén unidos aos altos cargos . das empre. sas e ás autoridades. Somente así
conseguiremo.s algo, facer que se.
cumpla a lei e que se abra .o cç¡miño da nosa democracia, que
· non é a deles. ·

FERNANDO VALLADARES PAZ
A INDIGNACION
DUN ENFERMO
No pasado mes de Xaneiro, ao
padecer un enfermo unha forte
crisis respiratoria, o médico de cabeceira rnandouno ao Ambulatorio da S. S. de Pontevedra pra ser
reconocido po~ especialista Dr.
Campos, o cal ordenou que, con
carácter de urxencia, fora ingresado na Residencia Sanatorial de
Montecelo.
Unha vez alf o médico de guardia mandou que se He fixera un
análisis de sangue e unha radiograffa. Unha vez feito esto, mandárono esperar e alí estivo, coma
se fora un can abandonado, hastra que alá pola tarde baixa o
mandaron chamar. Outro médico,
que se non hai equivocadón era o
Dr. Garijo, despois de ollar as radiograffas e mir~o co aparato das
gomas. mandouno de novo esperar hastra que o chamou ao seu
d spacho e lle dixo que o mandaba pra a cas cun tratamento. O

enfermo, an te a súa situación critica soportada en noites anteriores, indignouse de tal xeito que lle ·
contestou: «non crea vostede que
eu mai1á vou vir eiquí pra esa que
rne indica, porque pr·a todo esa
teño o · Ambulatorio de Pontevedra; mañá ireime presentar ante o
Inspector Médico Provincial de
Vigo pra, unha vez reconocido alí, ·
ordene o que se debe facer comigo, e se alí me fixeran o. que vostede me fai eiquí entonces marcharíame a Madrid e presentarfame ante o Inspector . Médico Nacional da Seguridade Social». Ante cales argumentos o médico de
guardia cambeou de opinión e ordenou que se dispuxern o ingreso
do enfermo no Hospital Provincial
de Pontevedra e que se alf non
había cama libre que ingresara en
calquera sanatorio particular.
Pero cando chegou o enfermo
ao Hospital aH tamén pasou algo
desagradabfe. Fixo a presentación
ante o médico de guardia, quen
mandou que lle fixeran unha radiograff a e ordenou que se o internaran no PabeHón de San Roque, baixo a dirección do Dr. Vázquez Rey. O médico dfxolfe ao enfermeiro que I~ preguntase ao
enfermo a qué seguro pertenecfa,
que respondeu que era «Pensionista minero». Entón o enfermeiro
foillo decir ao médico, e sin darse
conta que éste os estaba escoitando, contestouHe: «Entonces dile que no hay cama». Ante esta o
enfermo replicou: «Farei que o da

Residencia se publiq ue no periódico pero isto tamén se vai pub.licarn: O médico argumentou que
as camas libres estaban en reser.va pra outr~ segurós. Ao cal o
enfermo preguntqulle: «¿é que o
meu seguro non é español pra poder ingresar neste hospital? ¡Ten
razón o señor· que eu non serei español, pero o que sí son é galego h>
Acto segutdo o médico entregoulle unha nota na que decía: «Se
devuelve este enfermo a portería
por n-o haber camas libres».
Cando o enfermo estaba na
portaria chegou o Dr. Silva que,
ante a situación, ordenou que o
enfermo fose ingresado como así
se fixo.
Corno é xusticia decir a verdade, tamén se debe decir que o enfermo despois de ingresado frn
ben atendido, tanto polos médicos Canitró e Silva coma .Polo
equipo de enfermeiras que conseguiron a súa recuperación e por
mediación dtstes rengolóns dálles
as g<acias. Así como tamén non
quere deixar de espoñer públicamente a súa repulsa pokJ recibimento que o médico de guardia
da residencia I~ dispensou e polo
cal fará todos os medies pra que
os inspectores se enteren de todas estas moi larnentables anomalías:
N. R. A carta foi resumida por
limitacións de espacio.

RAFAEL DtESTE
CORON
VILANOV A DE AROU~A
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o concepto de chaminea barreuse da arquitectura popular e
dos rañaceos urbanos. Con ela
alá foron noites de arrepío e badaladas de arrebato polo incendio. rois a maior parte dos lumes perigosos pendrían pola
chaminea ensarrillada. Non é
pra menos o que desapareza se
cavilamos nos novos xeitos de
enerxía . O butano e a electricidade desbotaron a rebusca das
piñas e do carbón, das toradas e
dos pitelos de carballo pra a lareira ou pra a cociña económ ica
de ferro. A chaminea desapareceu e no seu lugar quedou un lixeiro estractor.
A chaminea vén ser coma un
día os arquitectos cos pisas ou

«chalets» de clase, de lnalcanzable luxo, dándolle .viravoltas ás
ideas máis sinxelas pra facelas
máis enrevesada3 á súa entrada
no. mercado. E velahf todas as
gamas pra o señor: Chaminea
lmperio, Escurialense, Francesa,
Holandesa, Castellana... hainas
a escoller. Pero o maxrn non dá
coa nosa tradicional lar~ra, de
gran campana aberta, sostido o
aleiro polo enxebre varal octogonal, furando a chaminea polo
sobrado e o tellado deica sair ao
esterior, abríndose na capa pra
tornar a chuvia q.ue pode tomar
o xeito méis sinxelo en dúas tellas ou rebiricarse monumental.
A chaminea ven ser coma un
símbolo de fartura; unha casa
sin cham inea tén unha ~que l a fisonomía de ca sa capada ... Lémbrome de cando un paisano
emigrado veu no Nadal e trouxo
consig'o ao seu xefe alemán pra
que vise Galicia. Levouno ao cumio do .Paraño pra que outease

os horizontes. No vai estaban as
casiñas fumeando. O alemán
preguntou o qué era aquelo que
botaba tanto fume, o veciño
frunciu o callo e cecais cavilando nas factorfas do estranxeiro
respóstou: «Esas son as fábricas
do caldo». Oncie hai fume, hai
lume, onde hai lume hai quentura e hastra pode que fartura. A
estructura esterior das chamineas non vai ser allea a esta
simboloxfa. A tradición amósao
nas grandes construccións dos
pazos e mosteiros,. onde a chaminea recibe un culto especial,
cecais priápico, fálico, pero sí
vencellado co amor. Velahf cómo ao redor da chaminea do
Mosteiro de Oseira xiran os mozos e as mozas coa teima de casar á volta dun ano. Ou toda esa
outra mitoloxfa · que envolve a
lareira cando polo San Xoán,
abrindo o vran, se renovan as
cinzas vellas do fogar polo lume
novo das lumieiras, cinzas que

serán coma a panacea, o remedio ou o amuleto pra feridas.
males ou treboadas. Ou cómo
na bisbarra de Avión ainda deixan nas noites ao pé do lume un
caio por cadeseu difunto pra
que se a súa ánima aínda non
topou sosego baixe á quentura
da soleira da lareira.
Pois velahí cómo nos remates das chamineas cando non
levan os cornos do castrón pra
espaventar o mal levan o galo
que anuncia o sol ou o piricouto
ºp untiagudo que cecais seña a
pervivencia do culto priápico é
fecundidade. Deste xeito a chaminea trócase no espello dunha
sociedade, esa chaminea que o
seu dono caída coma o mesmo
corpo, adobiada, policrom.ada,
chamineas que hoxe son o préstamo que o arte do pobo lle fai
aos arquitectos ... ¡ Malia o que
non poidamos disfrutar dunha
farta lareira de alta e garbosa
chaminea!
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Por M. HORTAS VILANOVA
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O MESTRE SILVA
Entre os persoaxes curiosos,
famosos, pintorescos é populares que andaban por Lugo no
que vai de século hai algunhas
moi notables. Anxel Fole tén escrito cousas do tolo Montero.
Famosísimos foron Trifón Caldereta e Pepito Chamineas,
que exercía de limpabotas na
Plaza Maior e do que conservo
unha vaga lembranza. Teño entendido que a pintara Xulia Minguillón retratou a algún deles.
Da miña época ·de neno e de
rapaz eran: o mestre Silva, Ramona dos Chichos, CodiAa ·de
Pan e Queixo, luis Lerlé-Lerielo e o Constante, entre outros ·
dos que non se pode esquecer 6
vello Rolo e o Manuel da Loterfa. Constante pasaba a vida no
«Círculo das Artes» ou, si facía
bo tempo, paseando polo Parque. Cando lle decían que morrera o loro, apañaba unhos cabreos méis grandes que a catedral. Oerradeiramente xa non facía caso. Entón os que querian
embromalo, falaban entre eles
calqueira cousa pra'rematar decindo con voz moi· baixa, como
un segredo, que morrera o loro
do Parque. Constante escoitaba
moi atento. E si quería intervir
na conversa non o deixaban.
Daquela Constante saía súpeto

como un lóstrego pra ver si o !oro morrera ou non. O comprobar
que non morrera pasáballe o cabreo.
Toda esta xente foi desaparecendo pouco a pouco. A sociedade foi rexeitando a estes homes e mul leres, inofensivos, e
rematou por pechalos nos manicomios que, a maior parte das
veces, son unha cadea insoportable. A cidade é posible que
teña un aspecto máis aséptico
pro tamén menos humán.
O mestre Silva, que era escolante de prime.ira ensino, tiña a
súa escola en propiedade en Ba-

gueixos, perto da Tolda de Meilén, case nun arrabaldo de Lugo.
Chamábase Daniel Silva. Andaba sempre moi pulido e vestía
con recargçda elegancia. Cubría
a testa cun chapeo gris, de in. verno usaba sempre un gabéR
azu l-eléctrico e todo o ano gastaba guantes amarelos. Era propietario dunha bicicleta d~ carreira, moi coidada, a que non l.le
d.eixaba tocar a ninguén. Nunha
ocasión un compañeiro meu de
bachillerato, que hoxe é inxenieiro,. estaba no desparecido
café «Hielo», na rúa de San Marcos --café no que estivera o

non debe adoptar tal punto de
vista. E evidente que as relaUnha constante na relación
cións entre o galego e o español
entre as dúas linguas qae protanon se producen en pé de igualgonizan . un conflicto linguístico
dade; son relacións disimétrié a esistencia dunha seria de
cas; a correlación de forzas é diinterferencias que son ínferente. Daquela, a língua colodice precisamente da colisión
dos dous idiomas. .No caso . nizada vai sufrir en moito maior
de dúas linguas de xénesis · degrau as consecuencias do
contact0 lingufstico. N.o que na
e características totqlmente
lingua colonizadora, o español,
diferentes (caso do español e
o vasco, po·r exemplo). aque las
non _pas&n de seren . «pec.u liaridades» · que denuncian a orixe
interferencias produciránse nungalega do falante, no idioma coha medida mÓito menor ca no
á
caso de dúas linguas, coma o . lonizado son ataques directos _
súa estructura orixinal. A primeigalego e máis o espa~ol, de orira tén á súa disposición todo un
xe común· e desenrolo paralelo.
aparato de medias (a oficialidaO linguista pode anotar aséptide, a prensa, as outras canles de
camente estas. partic.ularidades;
comunicación de rnasa~ ... ) pra a
o especialista galego preocupasúa conservación; a segunda esdo polo seu país e polo seu idiotá falta deles. € por esta, entre
ma, coidam.os qu.e non pode ou

-¡Niño: cÓmo le toques a
m.i bicicleta te voy a dar una
paliza que te vas a -acordar de
tu padre y de tu ma ... I
Nesta o mestre Silva tira de
ºsombreiro e mentras lle fada
unha enorme reverencia a nai
do rapaz, díxolle:
-Con su perdón, seftora.
Decían que o mestre Silva
estaba
tolamente namorado
dunha señorita da boa sociedade luguesa. Tódolos dias lle escribía unha longa carta de amor
que el persoalmente deixaba na
casa da súa amada.
Os bromistas, que nunca faltan, de cando en vez facíanlle ó
mestre Silva unhas homaxes,
que consistian nunhas ceas cun
menú ·a base de cachelos, sardiñas, sardiñas con cachelos e
cachelos con sardiñas. O rema-

oidioma
«NON DOU FEITO ... »

poeta Garda Lorca 6 seu paso
por Lugo- con seus pais e co
entón catedrático de Filosofía
do Instituto don Glicerino Albarrén. Era sobor da unha da
tarde.
Silva deixara a súa bicicleta
na acera i entrara no café. O rapaz pediulle licencia pra dar unha· volta na bicicleta. Silva negoulla. Albarrán díxolle ó rapaz
que non fixera c~so e que usara
da bicicleta. O' mestre Silva alporizouse todo e dixo:

tar, o mestre Silva dicen que
acababa sempre cantando o hi no xaponés en xaponés.
Entre as grandes fondas ademiraciós do mestre Silva ocupaba un lugar de honra a súa preferencia polo fascismo. O seu
fdolo era Musolini. Según sentíncontar, Silva escribira. en honra
de Musolini, unhas versos que
titulaba nada menos que «Soneto cuadrado al ~uce, nuestro señor» e que, 6 ben visto,
remataba deste xeito:
Ya llegaron, señor, los tiempos nuevos:
¡te ofrecemos los corazones y
los huevosl
A palabra «huevos» poníalle
unha nota que deda: «Entiéndase huevos de avestruz, buenos para hacer tortlllas especiales para compaft(as de soldados y para banquetes de
Conse¡os de Administración
de Sociedades Anónimas».
O mestre Silva suicidouse, tirándose dende un piso da rúa
Nicomedes Pastor Díaz, de Lugo.
Lembro 6 mestre Silva, sempre limpísimo . e ceremonioso,
pilotando a súa bicicleta de carreiras polas rúas luguesas. Cando iba en bicicleta endexamais
-paraba de tocar o timbre.

f:AARIA PILAR GARCIA NEGRO
outras cousas, polo que resulta
falsa a tesis bilinguista que preconiza o «cultivo» por igual dos
dous idiomas e que mesmo ademite no español coma «particularidades que lo enriquecen» os
galeguismos que non lesionen a
súa estructura. Esta visión parécenos reduccionista, porque
nunca se pode falar de «enriquecemento» cando se lle negan a
unha Hngua as súas posibi-lidades de desenrolo real. Os problemas non se deben neutralizar; compre · ~esolvelos, e a resolución xusta pra Galicia e pra o
seu ·idióma serra -será- a
normàlización do mesmo; normalización· que endexamais será
completa se non é idioma oficial.
Coidamos necesarias estas

precisións, dado que imos falar
sabor dunha construcción sintáctica, xenuínamente galega,
que mesmo aparece no español
falado e/ou escrito no noso país
con moita frecuencia. No diario
de Lugo lfase hai pouco: «... me
dijo que aguardara alH, pero co. mo no daba venido, decidi irme ...»; a espresión suliñada é o
calco directo. dun «non daba vido», perífrasis usadfsima a nivel
oral e moito menos no galego
escrito (compriría que faláramos
eiquí de hastra qué punto moitos escritores g·alegos, af nda inconscientemente, están a sufrir
o influxo colonizador do español
e acúsano na súa literatura:
pénsese que é moi fonda a
ecuación escribir = idioma español).

DAR + PARTICIPIO indica
acción rematada e úsase xeralmente en forma negativa : <<non
dou feito este labor», <<non dou
acabado e,ste traballo». «non demos ido ónde nos dixeron» ...
Distíngase entre un «non podo
subir» (porque mo prohibiron,
por exemplo) e un «non dou ido»
(«non son quén, non son capaz
de ir»): ouxetividade/suxetivida·
de.
Coidamos que os autores galegos e, en xeral, todo o que escribe na nosa lingua, tiña que
procurar enriquecer o seu galego, autentlficalo, co uso de sec.uencias propias do galego popular non erosionado que ás veces, coma o caso que comentamos, son cáseque alleas 6 galego escrito.

GUIEIR
LIBROS
MAR E NAUFRAXO, DE AL·
FONSO PEXEGUEIRO ( 1)

Mar e naufraxo é o segundo
libro de poemas de Alfonso Pexegueiro. O seu primeiro libro ti tulábase Seraogna , publicado
en 1976, e fixera o número 1
- agora vén de sair o 2 - da
colección «Rompente» de poesía , grupo do que Pexegueiro é a
figura máis conocida .
O primeiro libro de Pexegueiro pareceunos que está na mesma liña poética da chamada
«Bea t Generation» - formada
principa lmento por Corso, Ferllngh ttl , Ginsberg, Kerouac e
Lom antla - , scolm ada e traducida ao esp añol por M. A. Barwnó n. Sosp ltam os que moitos
deses grupos poéti cos qu e andan por ahí adi ante son epígonos desta «Bea t Generatiom>
que xa é hi stó ri ca. A s se m ellanzas de Pexeg ueiro, ao meu xeito
de ver, coas dos poetas da
«Bea t Generati om>, non somente
atinguían á form a. Tam én atin gu ían a actitude poéti ca. Con
todo, Seraonga era unha aportoción positiva, naqu eles intres,

emprobecer ao home e á poesia.
A eses «teóricos» e «crf ticos»,
dentro da miña lnsignificancia,
permítome suxerirlles que releran os nosos Cancioneiro1 medioevales, dende as can tigas de
amor deica as de escarnio e
maldicer. E que tiren as conclusións que veñen ao caso. Tan
poeta é, por exemplo o Femando de Esquío dos versos de
amor coma o das cantigas de
maldicer. Tan lexítima e humana
é a paixón que pode inspirar un
partido político coma a que pode inspirar unha nube ou a «Purita» de t urno. O que pasa é que
cando se fai crítica, ou se dice
que se fai , é moí difíci l esquencer a ideoloxía propia e os propios prexui cios.
E que conste que non me escluio.
Voltando a A lfonso Pexeg ueiro direi que é un escelente poet a. A súa poesía gústame, aínda
que non me entusiasme.

MANUEL MARIA
( 1)

M ar e Na ufraxo, Alfonso Pexegueiro. " Círculo de Información e
Es tudos

Sociales».

Sa ntiag o de

Compostela. 1978.

COMIC
ASTERIX ¿O GALO?
O cinco de Novembro do pasado ano morría en París Goscinny, o gu ionista , o pa i, co m a
quen di, dese personaxe de papel chamado A steri x, q ue vai
fartar de risos e sonrisos a nenos e grandes. Pero 1ollo! ... A sterlx ·non é tan inof ensivo, t an

dun disco de cantigas líricas, a
que cando xurde Asterix, no ano
sinxelamente inoce n te coma
soprano coruñesa María Uriz
1959, a burguesía francesa popodería aparent ar.
acudiu ao arquivo da Asociación
tencie a un bretón -como modeBaixo desa «crítica de costuGaos onde atopou- materiais de
lo de «galo-francés» - pra a premes» que máis ca atacar reforza
diversas procedencias. En prisidencia da república: Charles
ao estamento criticado, baixo
meiro lugar, orixinais de canti·De Gaulle.
dese dibuxo relambido que queENXAME
gas dos compositores galegos
da disim ulado por un dominio
post-románticos coma Taibo,
da técnica do «gag»; acóchase
Baldomir ou Chané. En segundo
toda unha carga ideolóxiça adilugar, cantigas de compositores
cad a á esa !tación do chauvinisgalegos non enQadrables no anmo francesista potenciado diA RECUPERACION DOS
terior marco coma And rés Gaos,
rect am ente pola burguesía fran· NOSOS CO~POSITORES
·do que «Rosa ·de Abril» non é
cesa que aló polo ano. 1959, ·
doada de considerar coma múCANTIGAS GALEGAS DOS SEano no que xurde Asterix, entrasica naciona lista. · Fina lmente,
ba en contradicción de intereses
CULOS XIX E XX
cantigas de autores non galegos
coa burguesía norteamericana
Mar(a Uriz.- Soprano.
que, por moitas raz.óns, ten_taron
en espansión, co imperialismo
María Luí1a Cortada:- Piano
facer «música galega»; ás veces
yankee.
Columbia SCLL 14100
con fortuna musical; nunca atiE así non é casualidade que
nando con cousa tan indefinible
Aste rix desenrole as súas avencoma o esprito da nosa música.
tu ras na revista de comic «PiloA partires destes materiais
te», da que Goscinny era direcreal izáronse dous d is~ o s, ún
tor, vencellada directamente a
co_as partituras orixinais pra can - .
hom es da burguesfa francesa
to e pfano e outro con transcripta n significativos coma o señor
cións pra voz solista e, orqu'esta
Dassault, dono ent re outras
con e ~en coro. No -primeiró,
cousas da fábrica de avións «Miacompañou ao piano a gran clarage».
vicembalista M·arla Luísa Corta·Asterix, un persoaxe inofensida e $ obrig_ado · recoñecer que
vo .. . ao traverso do cal a burcon pouca fortuna: Xeralmente , ,
guesía francesa tenta inculcar a
os comprn;;itp_~es ~ coidaron moi
necesidade - a súa necesidapouco o acompañamento, sen
de - de opoñerse ao «invasor» e
realizar ningunha armonización
así o «pequeno galo» vai ser o
mínimamente complexa; po r
_cid adá n medio francés enfrentaiso, a ·pesares da facilidade técdo de cate a un «Xulio César»
No número cinco de A NOSA
nica, a interpretación esix'e unxoga ndo o rol do imperialismo
TERRA falara da gran importanhçi comunicaçión espiritual que
ya nkee.
cia que na histeria da nqsa múMaría Luísa Cortad_a nori_posee . .
Pro t amén hai que facer unha
'. _ryiaría Uriz C()ñ:éce TT)oL ben ·
sica culta t~n a cantiga lírica. As
seg unda lectura ideolóxica que
fallas na formación académi_c ~
· estas cancións e áriiaas, tén as .
sin dúbÍda ten máis interés pra
dos compositor~s, ·a inesistencia
.- cóm ~ a,lgq.de ·seu. À s_
úa pr~cio- ·
un lector ga lego .~ Ásterix non - é
de agrupa_cións'.ins.trum.~n-tais, o - =s~ 'voz> lixei ràmente dramática,'
«gal a>~. é b ~etón. E decir que A~
deslnterés das escasàs asocia- ... ·''sa'be 'cà~'~ioe-~ ir. a· e'sprêsioñ ·quºe ;
terix e os seus compañeiros vi cións de ~elómanos ..'., conqi-· ~ " ri'e cesita _.un «Meus amores» ou '.
ven nunha aldea ubicada xeocionan qU-e o xeito de espresion -~ ~ c_âlqu-~r' o~~ra_ d~s.J::antigàs~:~lexi-' . gráficamente; nos guións de
elexido sé.ña a . canción aconÍ-.
·das. E, p'olo tanto, unha . voz . de _
Goscinny, na nación bretoriâ ,
pañ~dá con pia nó. . .., - elé'ccfón ªº·planfoxá rs~ a· grab~- '
nación 'asoball ada e colonizada
Aínd a - así, ~o esppllamento
éión .,
.•
_~
.
polo Est ado francés ; pero Gosdas cantigas non se fixera polos
O sonido_do disco P<?d.~ ría ser
cinny quere damos gato por lecohsiderado perfectó s~ non fobre. A ldeoloxía do chauvinismo ' : orixinais senón polas · tran~icrfp-_
cións pra coro - mfsto feitas a
se 'por un. par de d.escóidõs dos
fra ncesista, do imperialismo da
miúdo polos mesmos aútores. ' inxerii eiros ·ao elirfliria're'n ecós
bu rg uesfa fra'ncesa , quere, de
que dirixían corais:
nos silencjos. O prensado 'tén a
ca miño que adoutrinar ao pobo
· As versións orixinarias pra
calidade qu e é norma ~n ·calumf rancés sobor dos «intereses ·nacanto e máis pi ano foron estubia. As notas da contraportad a
ciona les», fac er ver que os
dadas e arquivadas pola Asociason de Rarn iro Cartelle e Ferbretóns son franceses, que Brenando López-Acuña e o único
ción Andrés Gàos e incluso estaña no n esiste, e moito máis
paliadas en moitos recitais por
defecto é o da pouca estensión.
aí n da ca ndo se propón un
Antón de Santiago acompañado
Resumindo, disco imprescin bretón com a modelo de «g alodible nunha discoteca galega.'
ao piano por Ramiro Cartelle.
francés».
XOAN M. CARREIRA
Cando se plantexou a grabación
Non é casualidade tampouco

MUSICA
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ARTE
Victoria de la Fuente: óleos. Galeria TORQUES. Clausura o 16 de
marzal. Santiago.
Francisco Creo: óleos e dibuxos.
Galeria ADRO. A Coruña. Clausura o 11 de marzal.
Benito M. Vó:zquei: óleos. Na
ASOCIACION DE ARTISTAS da
Coruña. Clausura o 12 de marzal.
Ulises Sarry: óleos e grabados. Sala
de arte do BANCO SIMEON do
Ferrol. Clausu ra o dia 20.
Escultura: mostra col ctiva da Asociación G 1 ga de Escu ltores.
(Xoán Piñeiro. Buciños, Xosé Cid,
Puchades, Otero, etc.). Ponferrada
( lausur o 14 de marza l) , colaba' a na organización à Agrupación
Cultural Galega «Vieiros de León».

CINE

........

el'I

te

DISCOS
Música de Gallcla. Ga iteir~s de
Soutelo de Montes. CO LU MB IA
ECGE- 71095 (EP).

Agrupación folklórlca Ca ntigas e
a garimos. (Vqlume 11). Director:
Rosendo Mato Hermida. CO LUMBIA CPS 9543.

Banda Orquesta Mu nicipal de A
Coruña. Director Roxelio Groba e
Groba. COLUMB IA CPS 9534
(musicassette BC 3735).
Billie Holliday sing The Blues. Grabacións na época da 11 Guerra
Mundial. CBS L 20.01 0.

ACTOS
A lite ra t ura galega hoxe: o a utor
e a súa obra . Carlos Casares. Na
Aula de Cultura Galega do Ateneo
da Coruña. O vernes 1O no seu local social.

Os dereitos da muller na Const!tución. Cristina Alberdi, membro do

«La Guerre est finie> de Alain Resnais. V. O. subtitu lada. Vernes. 1O
ás 8 d.§1 tarde no Cine Club CAR-

«Colectivo Jurídico de mujeres»:
«El aspecto penal de la mujer en la
Constitucióm>. O sábado, 11 , ás 8
da tarde no local social do Ateneo
da Coruña.

«O ur Town» ( 1 94 7) de Sam Wood.
O mércoles. 15, ás 8,30 no ATENEO DA CORUÑA. (En super 8

A Corufta ante a súa proble mótica cidadó n e m unicipal. Luns
13. intervención de técnicos. Mar-

. BALLINO.

mm.. dentro do ciclo 'adicado ao
cine clásic0 americano, ruso e alemán) ,

tes 14, intervención dos partidos
políticos. ás 8 da tarde no Ateneo
da Coruña.

TEATRO

.

Ar:iúa: «Noite de lobos» de XoSé
Agrelo. Polo grupo CANDEA de
Noia, o sábado ás oito e media.
Orga niza a Agrupación Cult ural
A RAZOA.
Sa da : «0 catecismo do labrego»,
polo grupo FARANDULA de V\go.
Na Sociedade Cultura l e Deportiva. O sátíado, 11 , ás 8 da tarde.

PUBLICACIONS
~ ITMO, estraordin ario monográfiéo
adicado ao centenario do fonógrafo. Precio, 300 ptas. Pedidos contra rembolso (CN irgen de Aranzau, 21 . Edificio Falla, Madrid 34) . Traballos, informes e críticas
sabor da historia do disco e o momento actua l.

LIBROS

dà Turbina polo Grupo
de Comunicación poética. Rompente. Poesia.

Silabario

Mar e .naufraxo ds A!fonso P.exegueiro. Circulo de lnformàción e
Estudos social es. Poesia. 12 5
Ptas.

A emigració.n gàlega n~ Ar~enti-

na de Ricardo Palmás. Edicións
do Castro. Soc\oloxía. 175 Ptas.
Tarot Sarry. Cartas pra botar. Edici óns do Castro. 450 ptas.
La lglesia en. la_. Galicia contemporónea. Anólisis histórico y teológico del perfodo 1931-36. 11 República. Francisco Carballo e Al fonso Magariños, Akal, 700 ptas.
Nueva socioloxia de la prehistoria
de Carlos Alonso del Real. Pico
Sacro. 400 ptas.
ldeologfa y confli~to de clases. Siglos Xl-Xlll. José Barreira Somoza. Pico Sacro. .300 ptas.

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 10: Bergondo, Narón, Gulsamo, Meda, Muros e Santalla na
COÁÚÑA; Lugo, Antas de Ulia,
Ouiroga e Páramo en LUGO : e A
Gudiña e Ribadavia en OURENSE.
Sóbado, 11: Boiro, Boqueixón, Tea,
Moeche, Cercada, Balñas e Gorgullos na CORUÑA; Póboa de
Broullón en ·LUGO; Barbantes e
Verín en OURENSE; e Gondomar
e Castro en PONTEVEDRA.
Domingo, 12: ·Carnota, Monfero,
Carreira, Carballo, Cée, Melide e
Ortig uei ra na CORUÑA; A Pontenova. Becerreá. Saber, Castroverde. : Par-ga e Navia en LUGO;
Avión, A_s V,entas, Montederramo

e Bea riz en OUREN SE; e Cospedriño. A Galada e Codesa en PONTEVEDRA.
Luns, 13: Boqueixón, Cruces, Ri anxo, Carral e Sta. Camba na CORUÑA; Roupar, A Barrela e Carballido en LUGO; Bande. A Peroxa e
Via na .do Bolo en OURENSE ; e Arcade en PONTEVEDRA.
Martes, 14: Boimorto, Vil ama ior,
Pontedeume e Carballeira na CORUÑA; a capital en LUGO : Xinzo
de Limia e Amoeiro en OURENSE
e Sande-ira, Caldas de Reis e Ponteareas en -PONTEVEDRA.
.Mércoles, 15: Ordes, Melide, As
Pontes, e Coristanco na CORUÑA;
Castro, Guitiriz, Sarria, Mon~erro
so e Nadela en LUGO; Allariz, Barco de Valdeorras e· Póboa de Trives en OURENSE ; e Foxo e Río
(Rodei ra) en POÑTEVE'DRA.
Xove~, 16: Beta ~zos na CORUÑ A;
Cervo e Monforte en LUGO, Carba ll iño .en OURENSE; e A Estrada
e Porri ño en PONTEVEDRA.

Pregamos ós Asoclaclóni culturai·s, a~lacl6nt de veclftos, drcu. los culturais, etc. nos comuniquen
a programaclón de actos cultural•
e de toâo tipo. co". quince dias de
antelaclón, co oux-'to de poder
dar cumprJda información. Moitas
. gracias.
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CRUCIGRAMA
DARIO XOHAN CABANA
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HORIZONTAIS:

que

un-

1.- Arquitecto técnico. 2. - Parar. Solpor. 3. Brindar, prometer. 4. - Despachaba. Ao rovés, indefenso,
débil. 6. - Cabalo de certa cor. Ao rovés, lusitana. 6. Ficar calado. 7. - Conxunción. Preceptor. Nese lugar.
8.- Perna de diante do porco. lacazán, folgazán. 9.Apregoú con cola. 1O. - Oue teñen moita imaxinación ou
fantasra. 11.- Cadrar, axeitarse. Instrumento pra segar.

que

VERTICAIS

mte, .

mui
sen

e ión
por

téc-

1see . .

1.- Aplazar, atrasar. Ao rovés, soergo, elevo unha
cousa. 2. - Nome de letra. Pouso, residuo. Ao rovés, negación. 3. - Sobresalta, inqueda. Fai acenos. 4. - Purifica, limpa de lmpurezas. Antes de hoxe. 6. - Trabúcase,
equivócase. Magoar, facer dano. 6.- Variante de «moi>>.
Artfculo. 7. - BrHá. ·Ao rovés, que se fsi con sangue e fariña. 8. - ·Facer señas. Vocal catro veces. 9. - Regalarás,
entregarás. lnterés escesivo. 1O. - Artrculo. Xamais. Língua románica . .11. - Rro da terra da fonsagrada. Traduza, faga noso.

ben .
~nas .
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SOU.~CIONS

AO CRUCtGRAMA DO NUMERO 6:

HORIZONTAIS: 1.- ASI. 1.- CANARIO. 3.- A.
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ANUNCIOS DE BALDE, como
un servicio gratuito pra todos
aqveles que queiran pofterae
en contacto .pra mercar ou lntercambear libros, sellos, revistas, ouxetos raros, or.g ani1ar viaxes, e todo tipo de cousas que 1e aparten da publicidade común. Os anuncios deberón remesarse ao Apartado
de Correos 1031 de Santiago,
Ref. A.8. (C). (un m61lmo de
25 palabras).
Solicito correspoodencia con
rapaces-zas de 1 7 a 25 anos
pra tra~ar de politica GaliciaEuskadi, preferibles de Viana do
Bolo. 'Escribir a Marfa Xe>M

Blanco. C/ Martfn Etxeberrla.
Portal 13. Piso 4. •
Guipú1coa.

a. Renterfa,

Cambeo dibuxo orixinal meu
por calquera destes libros: «Segredo do humor», «Bello Piñeiro
V su época» e «Colmeiro» (Gala- ·
xia). Xaqufn Marfn. Perito, Fe-

ne, A Corufta.

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

593527. Santiago.
Oesexarfa contactar con persoas que se interesen polo ioga,
ovnis. párasicok>xla e toda .clase
das chamadas «Cencias ocultas»
en xeral. X°" Uxlo 01:1 Tllves.

R/ Dr. Otero Ulloa, 2. Seixo.
Marfn. Pontevedra:
Vendo Diccionerio Enciclopédico «Salvat Universal». 20 tomos. Costóu 23.600. Véndoo
en 8.500 completamento novo.
Urxente. Pasar a velo en: Anxo

Gon:16lez. Atahon-24. Pontedeume. Tlf. 430944.
Merco «Dlccionario de escritores galegos», (Couceiro Freijomil), Colección «Grial»: «Presencia de Galicla», ((Pintura actuei
de Galicia», «Aspectos económi-·
cos v jurídicos de Galicia>>. Ot.

Lombardero Rico. Plaaa de lt1>0fta 9, Rlbadeo, &.ueo. Tfno.
'10628
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CARTAS

ANUNCIOS DE BALDE

Enerueillada
Revista galega de pensamento crtstián

Amigos .de «A Nosa Terra»:
O motivo polo que me dirixo
a vós é o artigo aparecido no n. 0
4 dese periódico que beixo o tf-tulo de «0 Cancioneiro» ftrmaban Carreira e Aodriguez e co
que estou totalmente de acordo.
A hora ben, quixera facer algunhas aciaracións que me parecen
de xusticia pr.a unha xente que
tanto traballou pola nosa músico popular, e cuios nomes esquéncense con. moita frecuencia.
No devandito artigo, ao falar
dos colaboradores de Casto
Sampedro na elaboraCión do
seu cancloiieiro, esquéncese
mencionar os que lnflufron nel
dunha maneira máis determinante, como é o caso do musictHogo ferrrnán Rarnón de Arena (Pizzicato) e do malogrado
ponteved~s Vfctor Saki, en
quen. o autor do ·eancionelro
despertou o lnterés pola nosa
cultura popular, chegando logo
a traballar conxuntamente.
Por outra banda, dise méis,
adiante: «da orgal'.'ografía non
temos nada que declr porque
nada se fi.xo -de quitado Santalices--+>. Esquéncese aquf tamén o labor. de V. Cobas Pazos
que no seu libro «la Gaita Gallega» adica unha boa parte, por
certo moi detallada, ao estudio
organográfico do instrumento.

Desexando que artigos coma

o que nos ocupa aparezan méis
frecuentemente. para ben da
cultura popular en todos os eidos, envíavos un saúdo,

XOSE VICENTE FERREIROS
CA TOIRA (Pontevedra}

UN EMIGRANTE
Hai once anos que resido en
Barcelona en condición· de emigrante, poslblemeote de emigrante pra sempr~; nesta terra
admirable de Catalunye, que a
través da 5úa historia, forxouse
sempre ese carécter de Nación
e que o pasado .xunio puidémolo
comprobar nos resultados electorales. O pobo deu un voto·.progresivo, autonómico de esquerdas e neste Intre Catalunya é ·8
primeira Nación dentro da Europa Occidental cun goberno
onde son maiorfa socialistas e
comunistas.
Non embargantes, o que nos
interesa a nós esencialmente é
a Nosa Terra, Galicia. Comentemos sobor dela.
Moitos ga~gos, sobre todo
emigrantes, sufriron a desilusión
ao comprobar que na súa Galicia trunfaran os «partidos del or-

den», non se votou a transformación da sociedade, votouse o
continuismo, votouse pra seguir
igual. Debemos reconocer que é
moi triste -non ser capaces de
saber quén defende millor os
nosos intereses.
Son ·pesimista ao lembrar o
que di Castelao: <<Ou todos dentro
ou todos fóra, pero non mitá e
mitá»; pois cada mtnuto, cada
hora cada dfa qúe pasa restamos galegos· ·a Galioia; nenos
que nacen noutros pafses e que
o día de maflá será a mocedade;
esa mocedade xa non teré seguramente nin tdea de voltar á Te- .
rra dos seus pais porque eles xa
non serán galegos, eles xa están adaptados á forma de vida do
pafs de residencia; e asi podese decir que en Galicia estáse
produc~ndo un sensible envellecemento da súa poboación. Es.paremos que os partidos t'loxe
-maioritarios no noso pafs - a
quen mlles de galegos lles confiaron o voto- fagan algo por
crear novos postos de traballo,
carreteiras, escolas, etc.
E asi poder escomenzar a camiñar por unha Galicia onde
queupan todos os galegos.
Saúdos,

XAN CRESPO LOPEZ
Barcelona

1972: UN ANO DECISIVO PRA O
PROLETARIADO GALEGO
FRANCISCO CARBALLO
das con contundencia e por equipas pol iciais tràgui·os anteditos confli ctos amosan moi nidiamente ~
dos de Vall ado lid. Fenómeno que se repeti rá periódirealidade socioeconómica da poboación galega. Concamen te en Vigo. Abundaron as sancións e os especretamente evidenci an que o proletariado industrial
de Vigo- Ferrol xa non era inesperto, que tiña unha
dientados, pero os t raballadores conqueriron puntos
importantes de aument o sa larial.
concenci a 'de clase e unha capacidade revoluCionaria.
A
folga
da
empresa
Citroen
Hl
spania
de
Vigo
enAo
mesmo tempo as folg as endureceron aos militanTros grandes confllctos marcan o ritmo laboral dé
cetouse tamén un dfa 9, o de setembro. A negociates e foron o terreo de anélísis pra buscar unhas sai1972. En marzo son protagonistas os obreiros da Bación da convenio tivera alternativas; a partires do 3 ·de
das globais.
zán (Ferrol), en maio os de Barreras (Vigo), en setemO grupo dominante; patron al, burocra cia ao servisetembro circul an rumores de paro coa finalidade de
bro os de Cltroen (Vigo). Non son folgas illadas do
conquerir unha xorn ada semanal de 44 .horas. A rescio do Estado, parte da burguesfa mercantil e bancacontosto social de Galicia; nos sectores mariñeiros,
ria, políticos do franquismo, etc., unfronse no ataque
posta aos paros por parte da empresa foi o despido de
labregos e estudiantis houbo tamén loitas importanespediente a 4 enl aG0s sindicais.
aos traball adores. O poder ut ilizou todo o aparato re5 traba lladores
tes. En xaneiro estalou unha longa taiga en Santiago;
0 conflict o estendeuse a toda a cidade de Vigo. O
presivo en favor da cl ase dominante. Foi patente a duen marzo seguian af nda 5.000 universitarios en paro.
apoio veu tamén de todas as fábricas e asemade fixéreza da ~epresión e a falla de respeto ás persoas e aos
Pra rematar o ano, o 4 de nadal era asesiñado X. M.
ronse man ifestacións de solidaridade no Ferrol, en
dereitos humanos. Unha represión desproporcionada,
Fuertes por un policla,cecats un tanto bébedo; o 5 pe~
Santiago, etc. O paro nas empresas de Vigo alcanzou
inhumana. ¿Por qué? Só se esperab;:i dos traballadochaba a Universidade e unha folga estudiantil respos16.000 obreiros.
res galegos que aceptasen a emigración e ~gradecetaba masivamente ás arbitrariedades do poder. Os la0
dia
30
habfa
111
t
raball
adores
despedidos
de
sen
caktuera salario. A reacción folguista non entraba
bregos mantiñan obstinadamente a súa oposición ao
diversas empresas, e 119 representantes sinçiicais esnos proiectos da poHtica do poder.
pago da cuota da seguridade social agraria que en xuNos arbitraxes ainosouse .a ineficacia da 9rganipedientados. A comisarfa e a cadea de ViQo enchélio de 1971 afondara afnda méis a absurdidade de carons'e de presos. Dos 75 detidos· durante o conflieto, ·
zación sindical verticalista; o instrumento paraestatal
talogar os propietarios minifundistas coma empresa2 1 pasaron a cadea ; varias, lideres de organizacións
· non servía pra nada. Pero estaba all o remendo dos
rios. O «Pian de Ordenación marisquera» iba contra os
obreiras fuxiron aos montes e ao estranxeiro.
,
.
enlacàs e xu.r ados. Tampouco éstes, a pesares da súa
máis elementais dereitos dos mariscadores das rias;
· A represión foi implacable, .sin que faltaran os t i-·
popÚlarid.ad_e, so~·paroi{ ou puideron incidir con eficaéstes reaccionaron: no mes de novembio os vãciños
ros; 1afortunadamente non houbo mortos. As empre- .
cia nos conflictos'. A coriVcic_
atória dos paros debe use
oo Aldán, Hf-0 e Vllariño Impediron que unha empresa
sas
'de~p.e diron ao perso'nal pra que é-Sté pedirá a
. a Comisiones 9brera1, organización daquel ã
.traprlv da en cooperación co «Consejo Superior de lnreadmisión;
o
dia
2·
2
êran
4.000
os
traballadores.con
baHadores
de
diversas'
ideoloxías,
pero
·
dalgún
xeito
v stlgaclones Cientificas» k'lsta lase un laboratolio e
carta de despido. Citroen ut ilizou todos -o~ meaios: "vib~ ii<o 'predon:iinio' dir_ectj vo: do .PCE. Nas folga~ da Bauns criadoiros de ostras e ameixas na praia, supriminsitas
á
'família,
chamadas
telefónicas,
propaganda
dà
·
zén
e de Barreras· foron· decisivos os motivos. laborais·
do a 1o marisqueo comun8'. Os trabáll adores galegos
que o f raballo se reemprendra, etc., pra que os seus . _ en· ~itroen .gu_
edqu ·!1:19¡ .dilufdo este aspecto: . incidi~
atur ban unha emigración fortlsima fu rada xa 'polos
-traball
àdores
foran
'
entregandO
a'
peti
_
ciÓn
dé
volta•
e
.
máis
a
..
defensa
dqs trãballadores inxu~tamente" désprlm iros lóstregos da crisis económica xeral.
se normalizase a producción. A normalidade laboral
pe_didos. Non é posible esquencer a utilización : inten~
As tr s grandes folgas anteditas foron motivadas
só se recuperou en outono. Quedou espulsada moita
tada polo PCE dentro da súa táctica do «p.acto pol a lipol tr mltaclón incorrecta do convenios colectivos.
bert.ade» ·cte' 1969. En todo· caso, desencadeadá a foixente; 'estes dias está nse a ver en Maxistrat ura as
obrolro da 801én solicitaran un convenio de emca usas. de amnistia laboral do setembro · viguéS. (;¡·__.
~e Gitr_oen, · CÇ.00. son inc_¡Jpaces de controla.la e
ou rovlncial; a mprosa lmpúxoll es un Inter- ·
pr
toi obra de «Organización Obreira» o ·resto do proceso.
t roen en pa rte modificou os· módulos salariais, púxq~e
r vlnci 1 n condicións lnaceptabl s. O 9de marzo os
enri?a d~ medida laboral viguesa e aprov.eitou con
Esta _ org~nizacíón. estaba á. esquerda do PCE, tiña uns
trul 111 1 re
nll n
mble s no fébrlca; a pàtromoito
co1
dado
as
fru
str~
cións
dos
traballadores'
Para
_
..
r::1~1itantes correúdos. e parte dela b~ scaba u~ha· soluupr slón d omprego e soldo a seis
illalos do conte sto laboral vigués e adorme
-c1on galega. Este sector, os de «Galici~ Socialista» e
tr 1bl1ll 1d r s: e tro nl oes clous do xurado. Ao non
1
arlstocra 'sm
ce os co / a xente d~ UPG erân qúen máis postulaban un sind ifirm ro «enterado» ún dos enlaces e ao pedir que lle
·a..,~mm9ll'-~E!I!
~ cato de clase e gal,ego. ·
.
· .
doix son sair da fábrica, os «guardas da empresa» (poOs conflictos de 1972 marcan a CC.00. coma
licla p r lela) agredírono. O paro inmedlato dos comforza maioritaria dos traballadores, coà servidume de
pañ iros e as manifestacións sucesivas son repremicerta depend~ncia d9 reformismo e do esterior. Acud s con vlolencia pola forza pública. Unha manifestasan a _semen~e do sindicato a nacer, de clase, reivindición dos obreiros dende a fábrica, que atoparon pecativo e galego; varios xérmolos desemboca'ron efecchada, en dirección á Ponte das Pias, o dia 1O, é cou'tivamerite ·na primeira éentral obreira ·de Galicia a
tada pola policía con disparos. O saldo de mortos e fe1.N.G.' ( 19J7). Non só en ·Galicià, tamén en Madrid alridos é o seguinte:
g_úns ob~ervadqres advertiron o nacemen't o dun novo
Mortos:
problB.rria; ED~, equ,ipo de <<Cuadernos para el diáloAmador Rei, por ferida de bala no peito.
go» escribfa en outopo. de 1972: ·«o conflicto de Vigo
Daniel Niebla, por ferida de bala na cabeza.
terminou, pero ¿ qu~ vai pasar co confllcto galego
Feridas de másima grnvedade: 2
-~
despois desta derradetra 'esperiencia?».
Feridos graves: 1 3
No tecido das alianzas de clase, un grupo maniFeridos leves: 5
festou~e en mutación, a lgre_xa. Fortemente ligada ao
Hospitalizados por contusión: 9
franquismo e á clase dominante, inesperadamente
O poder represivo seguiu a actuar de formas mú~
_ cert?s cregos e simples cristianos solidarfzanse cos
tiples : detfdos no Ferrol 41 traballadores; en varias lotraballadores na loita de calses. O Bispo do Ferrol
calidades galegas 9 estudiantes; item, máis profesio\
acudiu apresuradamente ao pé dos mortos 8 nos temnais do ensino, da abogacfa, do xornalismo e cregos,
~,
plos da cidade leuse unha homilfa de denuncia. En Vinove.
go as CC.00. enviaban datos ao bispado por ver se
Frente é violencia das comisarf as e á irresponsaéste forzaba á prensa a publicalos. O Bispo respostou
bilidade da patronal, xurde en toda Galicia unha folga
cunha pastoral na que lembraba o «desexo da Igrexa
de solidaridade: as clases populares maniféstanse en
de superar as loitas de clases»; sin dúbida non esVigo -2.000 persoas na Porta do Sol- na Coru ña,
) quenceu a súa función tribunicia ante o poder en favor
en Lugo, etc. Espállanse octavillas por vilas e cidades.
dos traballadores; pero éstes pedf an outra cousa. CreOs procesos a que foron sometidos distintos pargos nos tachos eran un sf mbolo novedoso; asr foi o títicipant~s do Fer_rol, especialmente o dos 23 que non (
mido xiro de parte da igréxa:
conqueriron a ltbertade até as últimas amnistias,
Os conflictos de 1972 indican o paso á vangarda
mantivo o eco da folga da Baz<§n,.
do prole~ari~do indu_stria~ g~lego, ao carón de labreVigo participou masivamente nos paros de Barra- \
gos, mariñeiros e univ.ers1tanos. Af nda que non maioras de maio. As motivacións foron o adianto caprichoritariamente, os obreiros toman conciencia de clase e
so das vacacións pola empresa e a suspensión das
de nación; e xa nun gran grupo aparecen indis~lubles
negociacións do convenio. Do 9 ao 31 viuse inte- ~
Jj' a l~ita d~ clases e ayberación de Galicia. O sangue_de
rrumpida a vida laboral na empresa e nas que se soliRei e N1ebla, os es1l1os, o sudor e misaria de ta ntos,
darizaron. Houbo manifestacións na cidade reprimi- ~
/ está n na sem enteira de 1972.
·
10 de marzal: Amador Rei. Daniel Niebla.
.. .((0 sangue dos obreiros de Galicia
unha vez máis, bordou unha bandeira
roxa e popular no cemento das rúas ... »
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