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CASTELAO HOXE
«Estamos fartos
de ser unha colonia»

Euskadi:

·Todos contra
Lem6niz
Cen mil persoas asistiron
en Euskadi a unha concentración contra a const rucción da
qentral nuclear de Lemóniz,
primeira dun proiecto de lberduero de nuclearizar Euskad1.
O Consello Xeral Baseo pide
unha investigació!l sabor do
tema.

Eleccións francesas

Mitade
e. mitade

Mestres trasladados
Namentras en Galicia hai máis
de 70 . mil nenos sin escotarizar,
sin cont ar os 130 mil de preescolar, catro mil mestres· non teñen
traballo e máis de trescentos es-

tán trasladados fóra de Galicia. A
súa loita pón de manifesto a falla
dunha planificacióa escolar.

Pilxlna 3

en poleiro alleo
MISTER McCLAIN:
¡QUE VIRILIDADEI
«El Correo Gallego» do dfa
8 de marzal publica un artigo
firmado por mister Michael
McClain no que o autor narra
unha chea de esperienciss sobor do tema do divorcio que a
bon seguro confundirfan ao
mesmo Freud: La sencllla ver-

dad es que hay mujeres -v no
pocas - que utilizan el divorcio
para practicar la profesión m/Js
v/eja de una manera cómoda ...

Polo visto a relvindicaci6n
do divorcio, o derelto a decidir
sobre a vida persoal sin coacci6ns institucionais, 6, pra o
firmante do artigo, un recurso
pra a prostitucl6n. ¿Qué m6vlle~ sicol6xicos levan a este lntrltpido defensor do matrimonio indisolubfe a ceibar tanta
xenreira? Semella que a carraxe do articulista contra do
divorcio vénlle de herencias
asegún nos clarexa dende o
comen.zo: mis pacires odian el
mismo nombre del Sivorcio.

.Pola nosa banda .renunciamos a ·i ntef'pretar toda :esta
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porque se o pobo do seffor Presidente quere a Autonomia
Veleiquf c6mo o demo pasa pois que lla dean, pero nocaa sustltufr 6 dialéctica e Luci- so da nosa naci6n os dereltos
fer a inspirar ao movemento son outros e non caben nos cocomunista internacional. Se- mentarios campechanos dun
guramente pra o ex-ministro · gobernánte. Van por outros
Aria• Salgado a derrota que vieiros.
os soviéticos, no tempo de Stalin, lle produdron ao exército
de Hitler Iniciando a vl.t oria TV1ESPAÑOtlSIMA ...
•brê o -nazlsmo foi cousa do
esto explica sus éxitos pasaje- ·
ros.

mestura Informativa 1uminl1•
trada polo seffor McClain porque o pslcoan61i1i1 non 6 tarefa nosa, ainda que dea que
pensar ...
Referente a las divorcistas
que hemos visto manifestándose estos dfas, a mf me parece
muy extraño que las que están
pidiendo el divorcio a grltos
nunca tendrán ninguna neoesldad de tal cosa ... la pancarta
más apropiada para sus manifestaciones serfa algo que general mente se ve en letreros de
bares restaurantes: hal catlot,
Si yo estuvlera casado con una
de ellas, Vo también estarfa en
favor def divorcio. Resulta pois

demo ...

0

v

que somente estón a favor do
divorcio as mulleres, e ademais as feas, as que non teften
con qu6n casar, porque as
mulleres como Dios manda
deben cafr en brazos de lndividuos coma o autor deite 11belo contra do divorcio cuia
fachenda e prepotencla vsronil estón f6ra de dúbida. O artigo remata delta guisa:
Con las mujeres divorciadas
la cosa es muy distinta. El tema
f avorlto de conversación de
ellas es lo bastardos que er:an
sus e><-rnaridos.

·En fin. O aeftor McClaln fá.
na ben en consultar cun especialista a 1.úa devota misoxlnia.

O BIZARRO

O sef\or Antonio Ros6n v6n
de ser nomeado pra a pre1ldencia da Xunta ·de Galicia,
culminando ao mlllor unha
traiectoria de hai tempo. No
periódico '.El Progreso, anos
atrós, o 25 de agosto do 1936,
·podlase ler: .-.. Es de señalar la
labor altamente patriótica que
están desarmllando los señores

ANOSATEBBA

Antonio Rosón, jefe militar de
esta vllla ... coma broche de ou- ·

a

ro
un p6rrafo anterior que
· e~plicitaba: Fuerzas de Falange
Española entraron .en Becerreá,
Nogales Ji $. Martfn de la Aibera. Estas fuerzas iban al mando
def .bizarro Antonio .Rosón "flérez.

E pra consumar este curriculum de servkio, agora unha
-Pre1idenda de algo que Yan
· chamar Xunta, ¿de Oalicia?

A SABIDURIA
DUN EX-MINISTRO
Aria1 Salgado, exemplo dé
••-ministro franquista, 6 ta.mén exemPfo de credulidade,
se seguimos as declaraci6n1
recollidas nun dominical de El

PRESIDENTE

A un espectador neutral chamarialle a atención, nos derradeiros tempos, o súpeto interés
que a 1VE amosa por Canarias.
Semella que os responsables
deste medio tenten intosicar
aos televidentes coa pauliña do·
· chauvinismo. A verdade é que a
TVE nunca se tiña ocupado daquela nación, da esplotación
dos seus habitantes por parte
dos monopolios, pero agora algo debeu mudar porque a TVE
)(Ún_g uese ao coro da españolidad das Canarias. Por exemplo,
nun programa informativo sobre
os problemas da muller españo4a vai e -eshíbese unha manifestación feminista nas illas ¡ q_u é
casualidade! ... E o día 9 fíxose
pública a elección do cantante
que representará a fffVE no
.festival de :Eurovisión: El can-

Pafs: Stalin viaja con frecuencia
v no se dan explicaciones de
donde ve. Pero nosotros lo sabemos. Se va B la república de
Aresbaijai, v allf, en un p~o
.abandonado de las pet1oraciones petrolíferas .se le aparece .el
diablo, que surge de las profund idâdes de la tierra. Stalin recito instrucciones diabólicas scrbre cuanto ha de hacer en poHtica. las sigue al pie de ta letra y

AUTONOMIAS

tante CANARIO José Vélez ...
E mentras as Illas cada vez
móis convencidas d~ 9ue son
africanas ...

DE SALDO
.O flamante presidente do
Goberno espaftol, Adolfo Su6.rez, empeza a falar:
En declarad6ní recollidas
por t..a Voz de Galicia, ao perguntór:selle t Ymañana culmtss
eutonomías por fin, tres o cua.tro ?, Suórez rf¡tspo•taba: O.tre-

ce o catorce. Ahora todo ~
mundo quiere ser autónomo,
hasta los de mi pueblo, pala-

bras que deixan ben claro cól
é o valor real das mesmas, ou
sefia, un xogo que argallan os
de sempre prci non enfrentarse ao1 problemas de fondo,

A . venda en toda Galida., ·0v1edo, Avilés, ·Gii6n,
Bilbao, San Sebastián, Madrid, Bar·ce_
lona, Xenebra ...
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Máis de trescentos mestres galegos atópanse trasladados fóra da nosa nación, sin
contar os que «Volunt~riamente» tiveron que
coller o camiño da emigración cara outras
zonas do Estado, coma Barcelona, onde
tiñan máis posibilidades de ~xercer a súa
profesión, mentras que en Galicia outros
catro mil non teñen posto de traballo.
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Paradóxicamente, perto de 78 mil rapaces
comprendidos en edade escolar (6-14)
anos) están sin escolarizar, sin contar
tampouco os 136 mil párvulos que non
teñen acceso ao ensino pre-escolar. A
maior parte das concentracións escolares
resultan insuficientes pra absorver o
alumnado da zona que abranguen, mentras
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as vellas escolas unitarias estánse
derrubando, sirven de almacén ou son
vendidas polos axuntamentos. Así pois, ún
dos dereitos mínimos da persoa, o dereito
á educación, e o dereito mínimo do
traballador, neste caso os mestres, ao
traballo, quedan incumplidos pra os
galegos.

MESTRES TRASLADADOS:
A falla de planificaci6n
FALLA
DE PLANIFICACION
A política educativa do Estado
español estivo sempre rexida por
criterios econo.micistas e caracterizada por unha total falla de planificación. Pola década dos seten- ·
ta escoménzase o pian de concentracións escolares, que dada a
estructura social e o espallamento
da poboación ocasionará non
poucos problemas relacionados
principalmente co alumnado (comedores, transporte, masificación), ou os de carácter social coma a discriminación do medio
rural respeuto d¡:is vilas, e· os que
inciden directamente· sobor da situación dos mestres que, ao reducirse as unidades, tãmérJ se teñen
que desplazar. Trátase de cons-·
truír unha gran concentración .
coas unitarias de cada zona co fin
de sacarlle o maior rendemento
posible ao material e ao profesorado coa menos inversión. que se
poida.
Prodúcese así unha situación
paradóxica: . por unha banda, reducción de unidades coa· conseguinte perda de traballo por parte
dun número importante de mestres qua se verán desplazac;l-os. ¡¡:J
Pola outra, ao comenzar a funcio- cx:i
nçir a concentración prodúcese l.(
unha situación deficitaria: máis de
40 alumnos por aula, falla de profesores suplentes, supresión de
plazas pra párvulos e pra rapaces
comprendidos entre os 14 e os
16 anos.
A contratación de profesorado
barato, mediante a adxudicación
de plazas por ampliación de ma-

3

CADRO BRANCO

·os socios de FEIRACÔ, reunidos en asamblea estraordlnaria
convocada polo «Consejo Rector» da cooperativa, acordaron
non sancionar aos labregos que
activaron a folga do leite na. :r:ona de Negreira e que a empresa correra coas perdas que ocasionou a folga.

Edita.:
Promocións Culturáis Galagas,
S. A.
Comisi6n de Fundadores:
Acosta Beiras, Xoaqufn.
Fontenla Rodrfguez, Xosé Luis.
López Gómez, Felipe Senén.
Morales Quintana, Xosé Enrique.
Varela Garcfa, César.

Director:
Margarita Ledo Andión.

trícula e a constante movilidade
do mesmo, e o paro. cada vez
maior, que se produce entre os
mestres de Galicia, asf coma a
crecente fal~a de escolarización
dos nenos galegos, definen esta
etapa.

ALTERNATIVAS
Teóriçamente a escolarización
total de Galicia supoñería a creación de cinco mil postos de traba-'
llo, o cal resolverfa o grave problema do paro, permitindo, incluso, a
recuperación dos traballadores
emigrados. Agora ben, esto é diffcil de · conquerir na situación actual e só sería posible cunha planificación do ensino a nível galego
e en función das nosas necesidades, contando -claro está- cun
órgano de poder galego coa suficiente capacidade política é
económica pra levalo a cabo.
A corto plazo, e coma primeiro

paso, a UTEG (Unión de Traballadores do Ensino Galego) propoñía
cara o aumento de postos de traballo o boicot contra unha seria
de medidas que producen a falla
deles. A proposta é negarse a dar
clase a máis de 40 alumnos por
aula, a ademitir nas clases· alumnos de distintos niveles, así coma
negativa a dar clases a adultos ou
de Formación Profesional, necesarias pra a adicación esclusiva, e·
que se saen da actividade pra que
· estaban contratados.
En canto ao grave problema
dos mestres desplazados a outras
zonas do Estado, neste intre a Administración está sendo desbordada pola situación que ela mesma provocou e que desemboca
nos contin.uos contlictos sociales
xurdidos en diversos lugares do
Estado e agudizados este ano en
Canarias. Sentadas nas Delegacións, boicot e amenazas ao pro-

A ROSA

PERIODICO GALEGO SEMANAL

Redactores e colaboradores: Xosé
Ramón Pousa, Xosé López, Antón L.
Galoéha, !sabei Alvarez (A Coruña),
Laio González (Ferrol), Paco Arrfzado (Lugo), X. A. Carracedo (Ourense), F. Franco, Mario Pousa, lgnacfo
Briset, Guillermo Pérez (Vigo), Gui-

llermo Campos (Pontevedra), F. Cus!; Emilio Veiga (Barcelona), P, lpa. rraguirre, L. Auzmendi, A, Amigo
(Donostia), Marfa Alonso, L. Celeiro
(Madrid), C. Durán, A. Palmás (Londres), Cartos Dfaz (Xinebra), A. P.
Oasilva (Port.ol. X. Cambre Mariño

fesorado peninsular, forzaron á
Administración a posibilitarlles o
regreso á península. De todos os
xeitos foron casos que non resolven
o problema da totalidade de mestres desplazados que se incrementa
cada ano, e que poñen de manifesto
a inxusticia de tal política.

MOVILIZACION
DE DESPLAZADOS
A tqma de concencia dos seus
problemas, a saída á luz pública
da súa situación e a consti t ución
da Comisión de Mestres Desplazados está facendo que a súa denuncia poña en evidencia a realidade do ensino en Galicia, do cal
o seu caso concreto é un espoñente significativo. Neste senso
hai rque sinalar a manifestación
que organizada polas Comisións
de Mestres Desplazados, aproveitando as vacacións de Pascua, es-

(Puarto Rico), E. lbarzábal, X'. A. Gaciño, Moncho Vi ña, Jordi Mlnguell,
Roma.
Disefto e confección:
Pepe Bárro.
Fotografia: Braís, Piño, Fanando
Bailas.
Dibuxos: Xulío Masida, Xaqufn Marin, Alfonso Sucasas, X. Carlos.
Redacción e Administración: República de El Salvador, 25, entrechán, Santiago. Tlf. 591821 . Apdo.
de correos 1.031 .

tá anunciada pra o prósimo sábado dfa 18 en Santiago. Dita manifestación está, tamén, apoiada
pola UTEG.
A volta dos desplazados coa
creación de novos postos escolares é paso elem ental e prim eiro
cara a normalización do ensino en
Galicia.

CADRO NEGRO
O «Consejo Rector» de FElRACO convocou unha xunta xeral estraordinaria, con carócter
de urxencia, pra o dfa 12, onde
propuxo sancionar (non recoller
o leite) a varias parroquias e
esixir responsabilidades xudiciales, civiles ou penales aos piquetes de labregos que informaban da folga.
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A.». Concepción Arenal 9- 1 3. A Coruñ a. Dep. Legal: C - 963 - 1977.

l

Distribúen:
Coruña, HENCHE, tlf.
207020; Santiago, PRENSA NACIONAL, tlf. 583456; Ferrol , DELTA, tlf. 353992 ; Vigo, DISTRIBUIDORA VIGUESA, tlf. 414570 419186; Pontevedra, SUTI L; Vilagarcía. PAMPIN, tlf. 500829; Lugo,
FOLLAS NOVAS, Télf. 217685; Ourense, Vda. de LISARDO; Barcelona,
F. RAFALES ARTAL, Télf. 2433658.

NACIONAL
.

.

'

.

-

.

~

...

-

'

A pequ8ña
e mediana
e presa galega
A polftica do Goberno mediante o Pacto da Moncloa que favorece á gran empresa ao reducir as
posibilidades de cretos p'ra as pequenas. A cada vez máis posible
entrada no Mercado Común Europeo, onde. dado o seu baixo nível
tecnolóxico, a nosa pequena empresa, especialmente a agrícola,
non vai poder competir no mercado coa apertura déste ás multinacionales europeas, millor preparadas e con precios altamente competitivos, que tan só deixará un
camiño aberto a certos artfculos
artesanales de tipo turfstico~ e
aqueles moi implantados e xa tradicionales. Por outra panda, a baixa rentabi lidade económica e a
crecente conflictividade que se
está a dar no seo das pequenas
mpresas, xa que moitas veces
sobrevivian á conta dunha superesplotación dos traballadores das
mesmas, que ante a carencia de
postos de emprego tlr"lan que aturar condicións de traballo infrahumanas.
A f 11 do pi nificación e da ne~
lnv rsión tecnolóxica fai
qu polo x ra l, n pequena e alnd n mediana empresa, o estanc monto de producción e a perda
de competitividade seria unha
constante dentro do panorama
g lego. Asi mentras Galicla está
esportando unha das súas riquezas naturales máis importantes, a
madeira, pra ser transformada en
Valencia, este sector, tradicional
na nosa Terra, non só non vai
adiante senón que perde o seu
mercado natura~ e propio.

pretación do papel que os grandes monopolios cumplen en Galicia e a pouca relación que hai entre inversión e creación de empregos.
En Galicia habia, en 1976, 253
empresas de máis de 50 traballadores, que empregaban un total
de cáseque 140 mil traballadores.
Os sectores máis significativos
destas empresas son a construcclón, o metal e a pesca. Entre estes tres sectóres empregaban
máis do 50% destes traballadores
mentras que o outro 50% repartlase entre 18 sectores restantes.
O que significa que estes case
140 mll traballadores son o dito
11 % da poboación activa galega,
e resp.ecto á poboación empregada na industria e servicios· veflen
sendo o 23%, é declr, menos da
cuarta parte, deducfndose que hai
un 76% dos empregos de lndustrias e Serviclos en empresas de
menos de 50 traballadore·s, e que
o 89% da poboación ·activa galega traballa en. empresas de menos
de 50.

e · ri

Falar da pequena e mediana
mpresa en ·Galicia é falar de C<3se
todas as empresas galegas )(8 que
somente o 11 por cento da poboación activa galega traballa en
empresas de máis de 50 traballadores. Ainda que o tamaño da
empresa non se mida polo número de traballadores, foi certamente este lndice a ciave pra a inter-

FALAN OS
EMPRESA RIOS
DA PEQUENA E
MEDIANA EMPRESA
Pra conocer a problemótlca
da pequena e mediana empresa dende a 6ptica empresarial,
recollemos as opini6n1 de tres
empresario1 galegos centradas
sobor dos puntos b61ico1 da 1úa
problemática: financiaci6~, poUtica económica do Goberno e
entrada no Mercado Común.

Xerente de Navegación y Comercio•, S. A. e participe en in-
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dustrias de construcción de rou-

Pacto da Moncloa
Estou co Pacto porque é polo
menos un vieiro operativo, viable,
pra sair da situación económica.
Outra cousa é que se vaia adaptando asegún as circunstancias,
pro paréceme a única solución
globalmente váiida até o momen·to, ou até outro pacto que. se base
en ideas máis eficaces ca este. O
feito de que seña Rodrlguez de
Sahagún, ex-presidente da CEPYM E, o novo mi.nistro, pode supoñer un intento polo Goberno de
achegamento á PEM.

1.-No aspecto financieiro a
situación é agobiante. E paréceme unha falta de vergoña cómo
os partidos incumpliron o que non
se cansaron de repetir nas eleccións. respeuto da necesidade de
axuda á pequena e mediana empresa. Por outra banda, a política
de cretos dos bancos é ben sabido que só asisten pra quen máis
teñen, pra os que teñen garantias
prendatarias e avales. Se non tén
a pequena empresa unha solvencia inmediata pra av.alar o préstamo non hai nada que facer. Os
cretos deberian estar en función
das posibilidades de espansión de
ca'da industria, pro · ningún banco
se adica a investigar estas posibi·lidades. ¿Onde esté entón o diñeiro da Banca se non é na Bolsa?
¿Cecais en Suíza'?
2. -No aspecto laboral, !"ª
PE M os problemas laborais son ·
menores, e en )(er~. non é que os
plantexen os obreiros con reivindic.acións fóra de.lu·g ar senón que
·moitas das veces son as propias
empresa·s as que se sintan inca-:
pacitadas pra cumplir os seus
compromisos laborais.

PABLO PA-OIN BOT ANA
Presidente de GUCE, propietario
fundamentalmente de tendas de
decoración.
A nivel laboral na PEM asisten
unhas relacións diferentes ás das
grandes empresas porque esiste
unha relación máis directa co traballador. Nas pequenas empresas
o ·primeiro traballador é o mesmo
empresario.
empregado conoce
máis directamente a marcha do
negocio. Ademais debe tersa en
conta que a maior parte dos pequenos empresarios son asalariados de sempre, independi-zados.

XOSE ANTON LAGO BLANCO
Oirector-)(erente dunha cooperativa leiteira, analiza a situación da
pequena e mediana empresa no
sector agrario.

O caso noso é un caso. moi particular: ademais de .pequena ·empresa temos a desgracie de ·ser
cooperativa.
Calquera cousa que pase no
mundo empresarial afecta moito
máis á pequena que á gran empresa; se a crisis é forte . pra a
grande empresa, pra a pequenà
• éo moito méis. e sobre todo pra a
pequena empresa galega. A falla
de medias é evidente: ·se unha
gran empresa pode facer estudos
pra planificar a longo plazo dado o
bo sistema de estudos. a pequena
non. A técnica é máis doado de
adequirila por unha grande ca por
unha empresa pequena, déndose
entón unha seria de atrancos .pra
a pequena empresa sobor aos cales o Goberno non investiga tampouco. Eu penso que a pequena
empresa sempre irá detrás das
grandes ·nese senso. Por outra
'banda farsa baStarite demagoxia
· con eso da axuda á pequena empresa·, non hai tanta axuda come
se di. Nós, concretamente, do Estado nunca recibimos ningún tipo
de axuda, ningún tipo de subvención. Aparte dun pequeno préstamo do Banco de Crédito Agrfoola

CADRO DO N. 0 DE EMPREGOS EN EMPRESAS DE MAIS DE 50
Total
lndustria-Servicios
A CORUÑA

LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

TOTAL

8.134
11.566

249.431
67.169
83.802

64.198

207.699

55.5973

139.871

608.101

% de traballadores en empresas de máis de 50: 23%
da poboación industrial
Fontes: elaborado a partir de datos do Servicio Sindical de Estadística e máis do Servido de Estudos do Banco de Bilbao.
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A pequena e mediana empresa constitúe ·hoxe
en Galicia a parte máis importante da
actividade industrial (inctuíndo servicios)
do paf s, ocupando as empresas de menos de
50 traballadores ao 76% da poboació~ industrial de Galicia.
Dentro da crisis xeral que afecta a ·todo o sistema económico
capitalista, a pequena e a fn~diana empresa galega móvense
no marco do subdesenrolo económico galego. A falla de
· planificación industrial, de estudio de mercados, de inversión en
tecnoloxía, de financiación, de defensa ante
os monopolios, etc. son algúns dos males cos que
se enfrenta hoxe a pequena empresa galega.

lottes pra coches.

o

MANUEL RODRIGUEI PICHEL

. .

Por esclusión podemos falar de empresas de
menos de 50 traballadores. Se tomamos
toda a poboación traballad0ra galega, vemos
como o 89% dos traballadores galegos
están en empresas de menos de 50 empregados ·
(contando coma empresas as agrfcolas
que en realidade ·son traballadores
autónomos). Se só .139.871 traballadores,
o 23% da poboación industrial, estaban
. en empresas de máis de 50 traballadores,
significa que menos . da cuarta parte da
poboación do sector máis moderno da
economia, a industria, están traballando
en empresas pequenas ou medianas.

hai l5 anos e dun pequeno beneficio do antiguo Polo de Desarrollo, no que con gran salpresa a~o
pábaste · con que unha empresa
coma a nosa, que é pequena, e
que industrializa unha das principales produccións que é o leite, e
que debía de ser de gran interés
pra calquer goberno que houbese,
recibía a subvención máis pequena sendo cooperativa, mentres
que a empresa privada. capitalista
tiña .a másima subvención.
O problema dos préstamos pra
a pequena empresa é moito máis
diffdl de conquerilos. Calquera
empresa grande, cunha serie de
consu/ting, cunha serie de xente
que se move nos ministerios ...
non tén as nosas dificultades.
Agora mesmo nós estamos facen- .
do unha r.ova fábrica no polígono
de Sabón e levamos loitando pra
conquerir unha serie de beneficias ...
Outro dos problemas serios
con que se atopa a pequena empresa é coa falta de liquidez. Hai
moitas empresas que, pola crisis
que atravesamos, non poder:i liquidar, arrastrando con elas a· outras que non teñen outro tipo _de
ingresos.

Mercado Común ·
A. entrada no Mercado Común
.pode representar a nosa rufna, _xa
que imos ter que -competir coa
agricultura francesa, unha agricultura desenrolada de ·capitalismo
avanzado, coa que non temos medios de estar ao seu nível.
·En francia, pra a agricultura, os
-cretos máis caros ·son ao 6,5% e
os máis baratos ao :2%. Eiqul 'os
máis 'baratos Son ao 9%.
Neste momento eiqul hai unha
multinacional que trae leite en
polvo, .primado -.p olo Mercado :Común, das súas fábricas en Europa,
naturalmente, e logo vólvese a
mandar en ·leite .condensada cor1
prima, espaflola, pola esportaçión.
·1ndudablemen·te asf pode funditse
a calquera pequeno.
Non é que vaia ter que gastar
diñeiro, o Estado, en planificar a
cousa, senón que o vai ter que
gastar en cámaras de gas pra que
a ·xente non sufra.
Os nosos labregos, a nosa agri·cul tu r-a subdesenrolada, non poden competir cunha .·agricaltura
desenrolada e capitalista coma a
francesa. Pra o noso ramo Súpón
·a ·ruína.
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Folga do leite

O Estado español negocia
Nos d~rradeiros tempos a nosa Clase labrega,
.·
ouxeto dunha secular marxinación, está .
desprega_ndo unha gran actividade reivindicativa
e ·cecais a folga do leite -do 7 ao 1O deste m·es~eña a mànifestacióri máis clara do dito
xa que -se trata da primeira folga en
sentido estricto que se desenrola no noso
. agro despois de loitas ·precedentes
contra os impostos abusivos do
Estado . español concretados na $. S. A. .
ESTENSION DA FOLGA
A hora de facer un balance
desta movilización sobrancea pola
slia estensión xeográfica xa que
se pode decir que repercutiu en
maior ou menor medida, en todos
os recantos de Galicia. Ademais '
déls zonas onde o Sindicato Larngo Galego (CCLL), convocante
da folga, tén xa unha implatación
e unha tradición de loita impor..:.
tan tas -como· ó o caso da provincia de L,ugo- o conflioto do
leito moviliiou aos labregos de
prtlc ticai")lente.t_
oda a província da
Coruña · con especial incidencia
nas bi$barras de Oza, Segando,.
Lar?cha; Mesía, Negreira e Arzúa.

E significativo asimesmo o eco favorable que a loita por" unhas milloras na comercialización do leite
atopou nas comarcas de maior
produción leiteira de Pontevedra.
Lalf n, Silleda, Rodeiro, A Golada,
A Estrada, Cuntis, Caldas e O Ro$al, no sul da província, son outras
tantas testemuñas da combatividade dos labregos galegos a da
·súa progresiva toma de concencia.
Os labregos de Ourense non se
quedaron ~trás, e hai que suliñar .a
folga na entrega do leite na bisbarra de Allariz, Cartelle, . qSÍ ~oma
en Celanova e Banda, pesia que
organización$ sindicais coma . o

UNtOH TERR!TORIAl DE COOPERATIVAS

·on

(lMPO

DUiOAC COU.BOiADCIA OH iiNiSTUl.O t•E ASP.:IWtTUU .
LA CORUi\JA
WFCKt!AC!Q;; 50'lC:\ D",

:t'._ -~:,l.l1,'.ill!'.

1 ~ - Proble..ia do _Q_recio Llo leite.- .
nprecroõri co<li-"ii!!)i::21rPts". é 1ns .. fice nte c'.ad! ·a suba de precios dos prod·• ctos que merci11•.os. t.. nosa UN;Q¡J ~unto cos ·S1nd ícato~ democrãt icos do ca!J!p-J esta.ir,05 a¡J~11rn~o as c o1wP rs~c1ons ao negoc1acio~ co Gober.no pra ver de subir o pre
c1o e m.:i1s .acadar ~out.rcs mil lorcs.
.
.
.
:A ~oordi O{lc!ora oficia 1 11egocfo, ou sexa, es t6 pl antexando õ Goberno as · no!J as
necesidilh, ·sabendo qw! es t~nros t.ooos detras d11 es: s1 6 Goberno .r.on ater.dera· a!l
nosas re1vindícac 1oíls tcdamos que facer unha demostrac16n de _for:a. ·
·O precio do leite debe subir tai1to ccma 09 outros productos . Pero non wa1s,
poi~ s1 non sa1r~at.10s perdendo. : 1 subi! demasiado parar1a o segu inte:
• Os cunsimidores cfeix::rí~n de mercar, e tiaberin rro1tos mais escedentes.
. • As fabroc~ s sc:guírfon pag111:do por ba lxo do prec1o of1c1al e os productores
o aceptanan por nc.n queda i con n na casa.
• Sub1rTan os precio~- xer~le• ')Uedendo as cnus:l coro ntes.

.

.

.

.

N;i re;i l idade o <,:ie no~ bcnc f1c ia é qÚe o prec1 o c"uba tanto corro s11 ben os precios

REPRESION

-

2?- As Corni s'ior.s L a bi'1g~s.-

E:teSfñéi¡c¡;Lo d que e l 11bre90, pero os seus dlrh nte r.on defenden o noso.
Sei ca 11Ditos r.011 L0i.e11 ~ c:·i t e , e s i guen aun por t Ido pol 1t leo que se chama U. P. G. ,/
que spio quere desc!~t õ bil Í!ar la situdciôn. ·
·
·
rles convcca r .)n ~nha folga lle l P.ite, pe ro non a ooden le var a diante porque /
os labradores non e ~. t a ~ con i'l es . E por esa teñen que a t uar coa forz a. con pique
tes. Provocar! unh;i ¡: e·1n.:i eni: rc 1abrãdores P.n ·1e~ de fomenta r u unión de todos . .P~r que non__Lf.Q}J¡r; ?
Porque O!i pn iductort=:s r.cíl eo.tamos de .;cordo. Cando nos queiramos pararer.:os de ent regar o l eitl! _ou ~ dar-r<:nJ remclo na h =iudei s . Soio no~ pod.:r.ios f11cer fo l ga, iles
fan guerril lô contr i:ios msc~ ;nte!"'!Ses.
3?- Os feijos :
'lfêf a esc c:nêíl icu e pr ob l er;;~ : eis prcduc ~·Jrci; c-ntregamolo l e"te , e os piquet es
pararón o~ camions Q der :-ama :·cn6 . E non ~ ~ io eso , sl non qu pincha ron rodas , furarõn unha ci5~ e r na , an Centro de rr ~o etc.
fl xen te asustou~o nero moitos or3izaronsc uaró êlcompailar .os camion5. O l eite
fo i chegando xur, ~o cc~ crcauctore$ que o pret.n:dan. '/ ariJs Coope ra t 1vas a forrilrón
as l de perder n::1 i, d,~ r.~·,!i o mi !lén de p1::so t.a . .

.. / ......
~~.e dfa 9 houtu h t1:>.t r~ a~n1 z a !i pe r:soal es. e iml guhll r uta ctwgd.ron õ f::f, fn..ntcSi;}?fi t O!; cos

"lquctes. .
· ·-~:,'.·o ~ ur.ha roda c!c,rrcns :\'iileron os Sindicat os S.A.G.A., e as Socied~des Agraria~. os
· =·:i c:rlcc~. a radio e ul'erov1sion. Acrara!llls a s1tu3ci6n . os pasos que estar.:-cs dando pra
~ t c.1 .:!-"lr~as r ut a!> , o nos apoio a Coordinadorn que negocia co Goberno . e cor.n es t ar.os dis-

' :i;tos

~

f¡¡ccr

.¡• . •

for•~ no
n~n que

• fc 1.. di r
,.J:1

seu r.:;¡mento. Esp l icams comi e mais importa nte oue a
o prcc io ~uba de mais e logo non rr0!.dJ100s ver.der .

prc-d~cc16n

/

j;ué esperar..n das Ccorera.t i vas :
- Q· e cu::ip la ;;io~
tod~ ~
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acordos

dA

Asa . lea en tregando o leite e r.x•;dando a r-ro tcxcr a ru-

a nroxima Asamblca pra acordar o q ·e

No curso da loita interviñeron
organizacións coma FEIRACO e
UTECO cunha postura certamente contradictoria coas posicións
mantidas polo conxunto dos labregos. Pola súa banda FEi RACO
convocaba aos seus socios a unha
xunta pra tratar da actitude a tomar diante do problema. Nela a
dirección da .cooperativa propuxo
deixar de recoller o leite aos la.bregos que se negaran a entregalo
ou que participaran en piquetes,
se ben a xunta xeral rexeitou por
abrumadora maioría esta postura
decidindo seg1;1ir a recoller leite
con normalidade dunha vez rema·tada a folga e que os costas. ocasionados correran a cargo .da propia · FEIRACO.
Un dato relevante nes~e proceso constituíuno a roda de .prensa
c~lebrada conxuntamente por
U,TECO, ó SAGA e as SociedaEiés
Agrarias, na qu0' amosaron unha
total coincidencia de posturas. Na
actitude destas organizacións coi~amos especialmente significativo o Ghamamento público á Gu.a r..dia Civil pra que reprimira aos labregos en folga. A información
que a clir~cción de UTECO suministrou aos seus asociados estivo
nesta línea de ataque á loita labrega, e polo interés que puidera
ter escolmamos" a carta remesada
aos socios pola dirección desta
lector poderá xuzgar
entidade.
sobor do seu contido.

E CONVERSAS

dos prodµctos que merç:r::cs , e l ogo ademais es í xi r · suvenci5ns , e retos bt.ra tos, supre51ons de i r.:rr.rta~ !o n~ cie leite. etc.
N¡¡ a§ambl ea r'o .E..~fQ')_ di1 entro acordaiws:
• Entregar to~os o l r: ite.
• E~pP.rur a ver .c6i1'...i n:rnat¡¡n as negociaclons co Goberne .
·
- Ac':.uilr con foria .s i non arregl amos co Gcber110 . frs metli das ll tmrar acordaréin
se en A~m.1blca Xera l.
-

•C"J axudac!a , e

A OPOSICION

o

" FOLÇ!~ DO LEITE "

Por 1r.ed io da Pr·::r1s~ e v fo l cvi s lón t erros clado i nfurmaciõn do que esta ccu;r1ndo
ço problema de kit~. re;-do pol , ~ agresiva~- ac~uaior.s dos piquetes das Cómls1ons
L11brog¡¡9. Quer~1~·):; 11\'!0l'll i11for1r.u r ú1 r ei tamente a to dos lo' . socfos e 'tñal ar unha
fonna de ait u a~ ión co¡,•ú.i.
·

~

SAGA a desconvocaran. Representantes deste sindicato vfronse
na obriga de abandoar as asambleas cal~bradas en Calanova e
Lalín ao ser rexeitàda a. súa posición de boicot á ·folga polos labregos asistentes.

t~ñan::i~

que facer si o Goberno

,.t-: .. d:: us rosu5 r')ivir.ó1cocjons .

:c;u::¡ i ndo: As Coo;iora t1vJs v~ o soluc1o.nando o problema porque cstaros c;rga1:ado~ e dcfen·
-c 1~o lo o n%o. Ter.;os º"~ segu ir l eva ndo a iniciativa. tõnto frente a o Gober no corr-0 fren:.~ J is i¿ ~ ~r~aniiac l oñ~ que se cha;r.an tfe czquerdas e logo fan o
':!:iJl:J,: ~caz e' Ccint!·r. l pra pEd1r información e 1r todo~ il unha.

A Co runa, 11 ~ de Marzo de T. 978

~oqo

a dereita. C0100

ser~re

~

A represión desat~da polas autóridades contra os ·la.bregos é outro feito relevante .no desen rolo
do conflicto. Os afiliados das
CC.LL. e o conxunto dos labregos
foron ouxeto dun hostigamento
. ç;ons~ante: ~n Negreira e en ArzC1a
membros ·das CC. LL. foron deti. dos a punta de pistola cando viaxaban nos seus coches; en Monforte un grupo de labregos, entre
os que se atopaba o membro do
Secretariado. Nacional do Sindicato Emilio López Pérez, son detidos
no interior dun bar. A esta súmanse peticións de carnets, detencións de coches nos que viaxaban
afiliados das Comisións Labregas
e un longo etcétera.
Namentras a folga segura o seu
decurso na nosa terra, en Madrid
representantes das Comisións
Labregas negociación co FORPA a
súa táboa reivindicativa: revisión
do precio do lei te, primas, contrai
dos análisis da grasa e o contratÓ
coas empresas leiteiras son outras tantas reivindicC!cións defendidas polas Comisións Labregas e
aceptadas verbalmente polos técnicos do FORPA. O Sindicato, en
vista desto, convocou aos labregos pra informar da situación e
pra decidir en asambleas a postura a tomar cando o Goberno faga
pública a súa postura definitiva
encol das esixencias que lle foron
plantexadas.

crónica política
A autonomra, arnda na súa faciana móis radical, non
abondaria pra amaffar 01 gravei problema• que hoxe
t6n Galicia. Por enriba, a autonomía que o E1tado e móis
o Goberno e1paffole1 van a conceder tampouco non ¡, a
mesma que se concedra na Segunda República, senón
moito máis rufn, ridfcuJa e Ineficaz, menos retpetuo1a pra
coai naci6ns, coma Galleta, Euskadi e Catalunya. En definitiva, con menos 1entldo polftlco de reconocemento dunhas realidad~t especfficat cunt dereito1 espedficot.
A LOXICA DUN PROCESO
O proceso autonómico dáse nunhas circunstancias, e peccialmente no caso galego, nas que a presencia a n:vel dos organismos preautonómicos dunha esque rda realmente nacionalista, capaz de defender e forzar ao másimo as reivindicacións popular~s galegas frente ao Estado español, é nula.
Deste xeito, a preautonomía e a conseguinte autonomfa, sirven as! pra afortalar as posicións das polfticas antigal gas e
antipopulares. Non resulta estrano (era ben previsible contando coa realidade) que agora a presidencia da Xunta de
Galicia vaia recaer nun conspicuo representante da burguesfa galega de base agraria caciquil, vencellado política ,
ideolóxica e económicamente aos intereses reaccionarios
español-madrileños. O nomeamento do Sr. Antonio Rosón
ao marxe dos seus antecedentes nada demócratas e antiga~
!egos -por máis que os negue e oculte algún xenuíno representante do seudogaleguismo histórico - forma parte dun
proceso ben lóxico que contou coa anuencia do toda a esquerda esistente en Galicia, agás as organizacións nidiam nte nacionalistas: Nésté senso é unh'a anécdota máis dun camiño retorto '. do ~ue non· qra difícil prori9sticar o resultado ...

DA AUT ARQUIA AO
MER~ADO COMUN
As pequenas e median as _çmpresas, empresas protexida
mentras durou a autarquía económica no Estado español,
pregaron aqueles . anos en non renovarso a nivel tecnolóxico,
,en descapitalizarse, en invertir os beneficias no chalet OL; o
«aigm>. Coa entrada dos monopolios e o . enfrentamento a
crecente reivindicacións. sociais a slia êstructura esfaré lase
deica situarse no momento pre ente. ~ falla de comp titividade no mercado, o corte do cretos a corto plazo e o Pacto
da Moncloa, ou unha · política impo itiva que nin tan siquora
trata ti pequena e media empre a con bar mo clif ,r ntes í'.I
grande, inclusive ·no réximo d cotización á Seguriducio Social, proporc_ionalm ente máis gravoso pra aqu las, defin en
ben esta realidade.
Un sector importante en Galicia dentro da p q 1 na e media empre$a, o comercial, asiste á absorción do consumo por
parte dos supermercados que remodelan hábitos de m rea
de día · en día.
=
?e o. devandito se recobre coa bóveda da posiblo ontrnda
do 'Es.tado español no Mercado Común, a si tu ación faráso crítica e a .destrucción económica deste ~actor empresarial ace- ·
l_eraráse sin re"m"isi6n . ..
As . per~pectivas de futuro, riois, albí canse só pra aqu les
ramos _.de fabrica~ión de productos artesana is, específicos e
de certa calidade. Unha perspectiva de futuro certamente
moi restrinxida.

em-

O QUE RINDEN
AS TRES VACAS
A pesares de non estar convidadas a tratar co G-0berno español a revis.ión do precio do leite, as CC.LL. conseguirían negociar e presentar as súas propostas dianté da Administración ao través dos tecnócratas do FOR PA, os que nalgún momento aseguraron, con certa soma, que con tres vacas no se
puede vívir. ¿Entón qué facemos 7 - replica o interlocutor ¿ Matámonos? A anécdota, neste caso, podemos afnda amplia la. Porque se a Administración española desbota a viabilidade das nosas esplotacións familiares, o que non esquencen. pola contra, é que desas moitas veces tres vacas fóranse
inflando as Centrales leiteiras -adequirindo a baixo precio
un producto que logo duplicarian no mercado-, os recaudadores de impostos, as fábricas de piensos, os veterinarios.
Con tres vacas ao millor non se poda vivir, pero os labregos
galegos tiveron que amañarse nesa situación ou emigrar, e
cada reivindicación agraria atópase coa oposición méis estricta e a belixera11cia decjarada do Goberno - máis de 60
detencións en toda Galicia mentras se negociaba en Madrid - , das empresas -movilización de UTECO e FEIRACO - , sindicatos caclquiles - Unión Sindical ~raria- ou
organizacións estatais - Coordinadora - .
Lembre m os, pra rematar, que semella demagóxico dabondo o argumento das Centrales leiteiras de que se o leite sobe
en orixe tamén tén que subir ao consumidor, porque se uns
subsisten con tres vacas non sabemos por qué outros teñen
que duplicar sempre os benefícios, agás que señan eles quen
dirixan e controlen esta política económica de cada dfa.
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resumes
CANGAS
CONCELLAL

INHABILITADO
Por entencia da Audicncia
Provincial de Pontevedra, un Ten! nt do Alcnldo. Concella! de
Obras do Axunt monto do Cangas
de Morrazo e Delegado Sindical
de CC.00. de Vulcano de Vigo,
Antonio Sangabrlel Gago, acaba
de s r condenado a 10.000 pesetas de multa, 15.000 pesetas de
ind mnizoción ao denunclante, inhnbilitación e suspensión de cargo
público durante 2 meses, 2 meses
de arresto maior e pago das costns derivadas dos ><ufcios celebrados. por un delito de inxurias cometirto na persoa d don Xosé Lamas Pazó, pequeno contratista de
obras desta Vila.
Os

r

itos ocurriran o 28 de fe-

6 I ANOSA TEBllA

• •
O risco .de VIVlr
nos Peares

Tran'sportistas do leite:
vintecinco días de pa.-o .
Os transportistas afil iados 00
Sindicato Profesion al UTLG
- Unión de Transportistas do Leite de Galicia- levan xa vintecinco días de paro en reivindicación
das milloras que piden é Administración e ás empresas e centrais leiteiras pra as que emprestan os seus servicios. de transporto e que se negan a toda clase de
diálogo sobre a suba de precio por
km., pagamento de ca rga e descarga e medición na recollida do
teite, unha das reivindicacións, esta derradeira, que fa voreceria
máis ao labrego e ao con sumidor
ao establecerse un controt inicial
sobre o producto. Os transportistas da UTLG mantiveron unha posición de solidaridade cós labregos e teñen posto en custión os
informes facilitados é prensa por
empresas coma Uteco da Coruña
(Leyma), Arxeriz de Lugo e outras
que tencionan inculpar ao labrego
e ao recolledor de adulteración no
leite, cando -afirma a UTLG - o
leite pode ser ad ulterado de feito
na propia fábrica por varias procedementos. Os transportistas consideran que a folga do leite non
perxudica os seus intereses e que
é un acto de lexítima def ensa dos
productores que se ven enfrentados agora pola actuación de stfldlcais antigalegas que hai uns días
se negaban a ir ao pa ro, e polos
productores de cooperativas, coma UTECO da Coruña, que quere
enfrentar a «gandeiros» contra «labregos» coma se foran diferentes

-Que nos espropien todo
As abondosas chivias das declases sociais, en defensa. de esdunha ~e~ e ~r•mono1 pra ou~ro
curos intereses de empresas que rradeiras 1emana1 xunto cos
·
«adoitados plana enerx6tico1» tado.
se chaman cooperativas e que es-Fixeron os embalses abuplotan ao paisano. Tanto é asr de Fenota e lberduero, outra
-:- afirma o Presid~nte do Sindica- _vez atolagaron as terras doa sando do pobo, e . do pobo 1iguen abusando.
to galego UTlG- que tamén as Peares. ·
¿ Vóltede pensa que a riada
0 ~bo . dos Peares at6pa1e
cooperativas tef'len -conductores
transponistas que din que son debaixo dos emballe1 de Feno- poderfci tene evitado?, pregunsa no rio Mifto e de lberduero no tamos nós:
cooperativistas 'e transportistas á
-Pois claro, seftor, pois claro,
vez, enganados no que tén que . Sil. Este~ doua rfo1 xún-tan1e co
En moi grande parte poderfa
ser o respeto dos seus dereitos e Bubal mesmamente a car6n da
evitarse tendo abertas as comdos demais !ransportistas, do la- pon,te do tren.
porta~ hai .tempo. Pro a6 impor·
LUIS A. POUSA
brego e do consumidor -medición na recollida, pago de carga e
E ben sabido que . Fenosa e · tan ot ·kilovatios pra mandar
descarga, control -Oe mostras,
lberduero mantiveron todo o in- pra f6ra. f(?(ese nos veciftos de
etc. - A UTLG remitiu un amplio verno os seus embalses cheos San Cosmede: espropióronlles os
dossier 00 Presidente do Sen·ado hastra nori caber máis. Entón, de terreos milloret, estón a menos
súpeto, siri previa aviso, os em- _de dez kil6metro1 de TRES cenen . relación ao que considera
balses do Mif'lo ~do Sil abren as - trates eléctricas, e non teften
atentados ao dereito de espresión
e sindicación pola actuación de comportas dous ou tres metros, e luz, 1iguen co candil, os poucos
unha ehorme riada chimpase, a que aguantaron no pobo.
autoridades gubernativas coma o
Estas son algunhas das opiGobernador de Pontevedra, Guar- rego cheo, sobor das terras da ridia Civil e Polida, tendo presenta- beira, arrasando hortas, tirando nións dos veciños escoitad:Js de
valados, asolagando leiras de pa- pasada. Coma estas outras.
do varias denuncias os seus afilia-Nunca compriron unha lei.
dos nos Xuzgados competentes tacas temperás xa sementadas,
de lnstrucción por desaparición horteiros, viñas _ rodrigadas; afo- Din que a lei manda que nas
de bidóns, actuacións das empregando galiñeiros, adegas e cortes; ·presas se fagan rompas pra susas e amenazas ao non devolver botando a perder os motores da bida de salmónidos. Pois non se
os . recipientes por non lles teren
auga, levando rfo abaixo lef'la, es- fan. Din que non se pode cerrar
pagado as empresas os seus sertacas, apeas e todo o demais. Nos orfo pra que non morra a pesvicios hastra o día do paro, hai ho- sótanos da empresa «Bodegas ca. Pois no vran péchase e 1éGallegas» os danos son importan- case o no todos os s6bado1 e do)(e vintecinco dfas.
tes, así coma no . Muíf'lo po Vicen- mingos ,polo menos. Din que
A UTLG no entanto ofreceuse . te. A Biblioteca municipal irstala- non se poden ocupar terreos por
de mediadora entre ~abregos, em- -da provisoriamente nUns. baixos en~ima da cota m(l1ima espropresas e Goberno español pra ne:.. · ·da parroquia foi céseque c:!esfeita piada. Poii ~tanUe encima dez
gociar un acordo global pra Galien dez minutos. A :1<ente non está ou doce ·rt1i1 metros cúbico1 de
cia en base ás xustas reivindicatranquila e. fai_ o .que pode por ir auga por segundo e xa estó~
cións plantexadas polos labregos
-&propiaron por catro cappñ~ndo a salvo· ás pitas, coéÍ~os
na folga do leite encetada por
e ranchos amenpzados de asula- delas, fixeron o salto con xornaCCLL.
.
gamento. MuHer houbo· que nin les de fame e cordas de presos,
tempo tivo pra recoller a roupa dannot unha enerxlã problaim-a , e encima temos q ue que tiña a clareo na beira do no.
Hai que ter_en conta que este aguantar que nos afoguen can·
feito vénse repetindo cada dous do lles pete.
Esta é a opinión do ·pobo. Os
por tres. Eu recordo as ri.adas do
dores. Na última promoción, de ano 59, 65, 69, 71, entre outras. técnicos e empregados din que
55 tan só 8 atoparon traballo en Algunha vez levantouse acta no- cumpten ordes, que a cousa est á
Galicia. Un trabailo que según os tariàl de danos; os veciños, oon «effictrónicamente» dirixida dende
prqpios estudantes é . a esmolB toda razón, téñense queixado, pro a Cruña, que o t emporal é moi forprofesionalizada pra integrar na . fantles tanto caso coma se asu- te, que non hai que lle facer, e tal
sociedade _ ç¡os elementos máis biaran.
e cu,aL.
conflictivos: un mecanismo pra o
equilíbrio do sj stemB.

Asistentes sociales pechados

qll

se trat b .

- de destacnr que o Sr. Lamas
Pazó, como Pr id nte da Agrurnción Local de Contratistas, tén
col borado moito, xunto coa
Asociación de Veciiios, Cabeza&
d Fc milia e a AN -PG, pra bota r
abai o o Pian de Ordenación, oousa que foi conquerida.

MANIFEST ACION
M añá, sóbado, a Unión de Traballadores do Ensino de Galicía,
integrada na ING. tén convocada
unha manifestación esi)(indo a
volta dos mestres galegos desplazados fóra do noso pais. dentro
dunha campaña que íniciara no
pasado vran «baixo a perGpectiva
d d tensa da planificación do nsino dacordo coas nosas necesidades».

A · alumnas da Escola de Asisntos Socia les de Santiago, a
única que hai en Galicia, están pechadas dende o dia 6, pensando
ficar nesta actitude deica o 17,
)(Unto con outras 20 escolas a ni:
vel de t odo o Estado español, pra
conquerir ent re outras cou-sas a
clasificación da Escola Oficial do
Os estudantes, que despois de
Traba llo Social a nivel universitater o bacrilerato superior necesirio.
tan tres anos de especlalización,
Os estudos pra Asistent es Sopretenden a estatalización das _esciales no Est ado español están
cotas e a súa incorporación á Unipatrocinados por entidades priversidade. coma garantia prs B
vadas respaldadas, fundamentalcalidade do ensino e prB evitar -o
mente, por patronatos privados. A
control ideplóxico sobor dos estuFEISS (Federación Española de
dantes, asr come e delimitación Escuelas de la lglesias del Servi• do _pampo de traballo e ~ súa inscio Social) domina a maioria _das
tituçionalización. Asegún eles o
trinta escolas que esisten, entre
verdadeiro carácter do .traballo
elas a de Santiago. Ademais da
social estaria no medio rural, nos
matrícula, os propios aiumno$. fibarrios, asociacións de veciños,
nancian mensyatmente con _dúas
sin.dicat.os, etc., ooma unha -axuda
mil pesetas o funcionamento das
é integración dos indivíduos na ,
escolas, instaladas polo )(eral
loita p~I~ progreso social.
en edifícios da Igrexa; no ceso ga.. Namentras., céseque cen estu- :
lego o edifício pertenece aos Xesuítas, que teñen un peso impor- dantes están pechados en Santiago coa total falla de apoio da ditan te na dirección da mesa.
As saldas profesionales destes rección. do centro, e pra o venres
1 7 está p rnvista unha cori~ntra
estudios ~on moi reducidas actualm~mte, limitándose a certas ción de apoio diante do Rectorado
empresas de máis de cen traballa- da Universidade.

F ertilizan tes
:Atvaro !Rodríguez &iras

BRU
Distribuidor
FE:RRETERIA

SILVA
·PONTEVEDRA

Cereales
Avda. de Madrid, 187 -193 Teléfono 22 24. 00 L U G O
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Alfonso O. Rodrfguez Castelao, teorizador apaixoado
e clarividente do nacionalismo galego,
militante impulsor do Partido Galeguista e diputado
do mesmo nas Cortes da 11 República española,
asitiado despois da guerra e morto na Arxentina
hai 27 anos, sin poder voltar á súa Patria,
é o millor orientador que podemos ter hoxe
pra xuzgàr. a fasqufa polftica actual do noso
país. Castelao, que apoiou, por motivos
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puramente tácticos, a loita autonomista,
nun contesto moi diferente ao de hoxe, adoitaba
a~gumentar coa tesis de que o Estatuto
era bon porque os caciques non eran
autonomistas. A NOSA TERRA matina cál serfa
a súa actitude agora se chegara a ver o
gui.rigai autonomista. As respostas son tiradas de
seu testamento político,
Sempre en Galícia.

CASTELAO HOXE
«Estamos fartos de ser unha· cc>lonia»
Si un pobo non quere morrer
estúpidamente asimilado, non lle
queda máis que un recurso: deixar
de ser español. Eles, os españoleiros, son os únicos separatistas
q~e conocemos. Eu dfgovos que
os galegos sóio impoñeremos respeto cando se nos considere capaces de tronzar os vencellos que
nos xunguen a España e cando
nós mesmos deprendamos a vivir
con absoluta independencia dos
españolas.

Sabemos que vostede, coma
nós, considera que Galicia 6 unha nación. ¿Qué dereito1 tén
entón?
Unha nación é soberán e tén
dereito a orga.nizarse sen máis limites que os derivados do respeto
ao dereito igoal das demais nacionalidades. A nación tén dereito a
federar-se con outras e a separarse
da federación cando lle conviñer.
Unha nacionalidade, pois, tén dereito, incluso, a constitufrse en Estado independente.

Fólenos do problema das nacións asoballadas con especial
referencla a Europa Occidental. ·

¿Pensa que as Autonomfas
serón sol~Jción pra a problemática das nacións que integran
hoxe o Estado Espaftol?
Antrámentras subsista o centralismo asoballador das nacionalidades e somente se concedan
.autonomías como derradeiro recurso de conciliación, a democracia esp~ñola seguirá sendo a tapadeira dun absolutismo político,
cultural e económico. Somentes o
Federalismo asegurada un equilíbrio préctico entre os diferentes
pobos do Estado, para que ningún
deles pesara con escaso na economia ou na polftica xeral. Asr
pois, o sistema de Estatutos Autonómicos é inadecuado e até
ofensivo para os cataláns. ~legas
e vascos. Galicia, como Catalunya
e Euskadi, é unha nación, e, por
conseguinte t{m dereito a federarse con outros pobos igoais a ela-; e
non reconocerlle o derelto de Autodeterminación -inclusive para
vivir con absoluta independencia-, será sempre un acto tirán•co e antlliberal.

Hai galegos que din que emigrar 6 un fenómeno natural.
¿Qué lles diria?

autoritaría unha importación de
productos que viñese a pooer en
perigo a vida dun organismo rural
de pequenos propietark>s.

A escola única, iguat pra todos, 6 unha reivindica.ci6n pro. gresista. ¿Q"' incomenenfe1
tén na estructura unitaria do
Estado espaft~I?
Escola unificada para lograr
que todos os españolas conquiran
un mínimo de coñoclmentos pra
loitaren na vida e para trocárense
en elementos úteis á colectividade, está perfectamente ben; pero
escola única como sistema de política asimilista, para lograr unha
cultura uniformada, matando as
variedades culturais, eso é un xeito feixista.

Eu quero invitalos a meditar:
¿pensamos que a nosa Terra pode
seguir sendo un criadeiro de carne
humén, pra enviar en «paquetes»
teutóns? Porque o noso deber está en asegurar o dereito ao traba1lo remunerado, para que ningún
irmán noso emigre por necesida- ·
Moitoi pollticos de esquerda
·de. ¿Pensades que os galegos po,. atribúen os males de Galicia
den seguir andando polo mundo aot caciquei locais. ¿Qué opina
a ofreceren indignamente a mer- vostede?
canda dos seus lombos e dos
O cacique auténtico, creado
seus brazos?
polas inxusticias da lei, nutrido
No Estado espaftol houbo un· con perniles e lacóns regalados,
ha decidida polftica asimill1ta, apenas merece a nosa preocup_atam•n no terreo lin90l1tico. ción; pero hai unha chea de
¿C61et foron os resultados pra o man.dóns da política centralista,
que son mit veces peores... estes
noso idioma?
Despois de máis de catro sécu- caciques son terribles, porque
los de polftica asimilista, exercida exercen o poder a distancia, porcon toda riqueza de astucias & qµe bulran a vontade popular,
violencias, o noso idioma está vi- porque- son lrresponsables e invo. Os irnperialtstas son, pois, uns munes, porque dlspoi'\en da forza
imperialistas fracasados.
coercitiva do goberno central. EsHnse importando leite do tes trasladan xueces e maxistraMCE ou carne de vario• pal1e1. dos que fan xustlcla, destitúen
¿Qué opina das importaci6n1 conceflais que falan con claridade
que danan 6- agricultura gale- nas sesións, nomean alcaldes que
ga?
non teñen dignidade persoal, desNingún Estado democrático vf an o trazado das estradas para

levalas á porta dos amigos, reparten enchufes aos ladróns e falslficadores de actas electorais, amparan a carteiros que abren a correspqndencia dos veclños, regalan ou venden credenciais de funcionarias, amañan tribunais de
oposición, etc. Para dar fin a esta
inmundicia perfumada non cabe
méis que un recurso: derrubar o
sistema unitario e centralista.

¿Pensa que a libertada pra
Galicia pode vir concedida dende f6ra?
A Hbertade de Gallcia somente
debe ser obra dos galegos. Estamos fartos de ser unha colonia, e
por moitas ventaxas que nos ofrecese unha nova colonización queremos dictar leis para gobernarnos por elas, sin· lnxerencias
alleas. A libertada é a única reserva con que contan os pobos para
crearen o seu futuro. E nós poderíamos hipotecar todo, menos o
futuro.

¿En qu6 maneira o mov•
mento nacionalista pode cr~ar
contradicci6nt aos galegos aflliados a partidos etpaftoles, 01
chamados «suc~rsallstas>>?
. O despertar da galeguidade
plantexa problemas contradictorios, que nós consideramos como
signo de boa ventura. Os galegos
afiliados a partidos «nacionais» levan unha intersección contradictoria no cerne da íntima concencl$, cando deben servir aos mandatos disclpllnarios do seu partido, centralizado en Madrid, e, ao
mesmo tempo, queren obedecer

as privativas realidades da súa Te-

rra.

¿Cre vostede que o proletariado debe integrarse nos movimentos nacionalistas?
O proletariado debe incorporarse ao movimento reivindicador
das nacionalidades para derrubar
a polftica imperialista e facilitar a
unión internacional dos obreiros e
campesiños. Quérese dectr que o
proletariado endexamais pode negar o dereit o das nacionalidades á
súa independencia.

Rosalfa decfa «Galicic:i non
debes chamarte nunca española». ¿Qu6 opina do anti-espaftolismo e do separatismo?

Non falaremos da inmoralidade
que preside a polf tlca Internacional, nin das distancias xerárquicas
que gardan antre si os Estados según sexan grandes ou pequenos,
ricos ou pobres, poderosos ou endebles. Pero aínda compre insistir
encol da irritante desigualdade
que sofren os pobos dun mesmo
Estado, pois ben ás claras se ve
que hai grupos señores e grupos
servos dentro das organizacións
que se teñen por máis civiliiadas.
Na Europa Occidental o corrente
é que nos Estados de base hetoroxénea se adopten os elementos
nacionais dunha parte pra impoñelos ás demais, de modo que
a soberanía estatal non resulte
patrimonio de todos, senón do
núcleo privilexiado e opresor.

¿Qu• relación establece vostede entre un Estado español
progresista e revolucionario e
un Estado español non unitario?
·
A espresión de Calvo Sotelo,
querrfa mejor una España roja que
una España rota, poderfamos traducila nesta frase: Só/o en una
España rota subsistiría una España roja ...
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O Bierzo:

Denuncia dos

At rra de ninguén

PONFERRADA, TODOS OS INCOMENENTES DA CIDADE E NINGUNHA VENTAXA
QUE NON SEÑA A ESPECULACION

O Bierzo, nunha encrucillada de camiños,
fronteira con Asturias, León e Galicia, é víctima
do esquencemento, da incomprensión e do abandono.
A quinta província galega, como nun tempo
se lle deu en chamar, non tén hoxe
unha idea clara do que é nin do que quere
mentras escoita a verba autonomía. O
problema dunha mítica, esquencida terra
de ningures que se aprosima á ficción
político-administrativa que gustaban
de cultivar os que dividiron o Estado Español
a golpes de mapa cego de cara é historia
e xordo pra os problemas dun pobo que
perdeu as súas señas de identidade: O Bierzo.
RICARDO L. TEMEI

n

atopara
a música
que desexa:
clásica

rock
¡az:z
moderna

folkl6rica

A máis ampla .
· gama da
adualidade ·
en forma
de disco
cartucho ou
cassette

O 01 r10 tón hoxe máis de
1 b0.000 veciño dos que uns set nla mil xa corresponden a Ponf rracla, con todos os lncomenentos dunha cidada na que a contaminación chegou a focerse insoportable. Ao pé da zona mineira e
emi-industrial, un Bierzo agrfcola
e gandeiro, que non é casual que
esteña cata logado coma bilingue
(castelán e galego).

Dende as pallozas celtas de
Paradaseca hastra o viño das adega? de Cacabelos, un Bierzo que.
traballa nos campos, rico en tradicións. feito de pequenas aldeas,
con xentes que falan, pensan e
sintan en galego. Tamén na cidade, aírida que ben adubiado de vicies, félase ese galego que os linguistas denominan urbano. Tampouco non é raro ver nos automóvil es matriculados ·en León un G
cruz do pola banda tizul da bandeira galega onde outrora ho.ubera un E. O Bierzo pode non sentir
enteiramente a súa galeguidade
pero tampouco, de ningún xeito,
se sirite castelán. Dende a Laceana, prósima a Asturias e rica en
minas, hastra os Ancares ou a Cabreira, as zonas máis deprimidas,
vese, slntese: esto non é Casei/la,

LIBRERIA XA

filatélicos
galegos

procede do Bierzo. Destes cáseque seis millóns, nin siquera a miNos derradeiros tempos estántade volve dalgún xeito ao Bierzo,
se erguendo voces de protesta
seña en obras sociais ou culturais.
entre os filatélicos galegos. As raíTodos os Bancos e todas as emces deste descontento atópanse
pre~as de certa importancia teñen
na arbitrariedade da Dirección Xeos seus centros de toma de deciral de Correos na concesión de
sión e repartir os cartos en Madrid
matasel<?s especiais. Nefeuto, a
ou Bilbao.
·devandita Dirección négase sisteOs benefícios destas grandes
máticamente a reconocer os maempresas (Roldán, Minero-Sidetaseios solicitados dende Galicia.
rúrgica, a estatal Endesa, por suUn exemplo desta posición discriposto) vanse todos e non revirten
m inatoria topámolo na resposta
na vida desta terra na que trabadada aos filatelistas de Noia, canllan. Chégase a decir que somen.t e
do éstes solicitaron un mataselos
viñeron eiquf pra levar os cartos e
adicado a E. Pondal co gal!~ do
criar contaminación .. Noutro temdra das letras ga.legas. A Di recpo tiñan o engado dos postos de
ción Xeral de Correos dirixiuse
traballo; hoxe xa non queda nada.
aos solicitantes alegando que
A crisis do ferro, o peche moitas
O RIO SIL: UN SINTOMA MAIS DA
veces inxustificado de empresas e . desde el punto de vista postal, la
CONT AMINACION
muestra. de que se trata no tíene
esplotacións mineiras, é agora o
entidad suficiente para justificar
e como exemplo a resposta duns pan de cada dfa . As empresas cital concesión.
labregos qos Ancares leoneses ao . tadas e outras distingufronse
· Nembargantes, este m esmo
perguntárenlles polas eleccións sempre póla súa po!.ítica de levar
ano foron concedidos mataselos
os
cartos
fóra,
principalmente
.M
.
de xunio: mire vostede, non lle sei,
col"! motivo do carrípeonato do
S. P., da que afgún representante
como ésto non é España.
mundo de ciclo-cres en Amorade
partido
político
chegou
a
afirDe norte a sul, dende comarl;Jieta, a Feita TExtil-Hogar de Vaca valdeorresa hastra Torre do mar na campaña que precedeu ás
lencia, a semana Numisniétíca é a
eleccións
que
está
afogando
Bierzo, dende Caboalles hastra a
Feira de Maquinaria Agrícola en
económicamente
ao
Blerzo.
Ca·
Ponte de Domingo Flórez, todas
Barcelona, o Trofeo S. A. R. prinmiños privados e outras vergànvilas fronteirizas, reconócese ao
cesa Sofía, e un longo etcétera.
tales
emzas
falan
ben
claro
de
Manzanal como barreira adminisPolo visto, a Dirección Xeral
presas.
trativa.
de Correos considera de . maio.r .
Completa o panorama a nu~
entidade as competición~ depqrticornercialización dos productos
vas, Fei~s e Trofeos que o Día
dos fértiles eidos berci-anos. A
das Letras Galegas, ·datá sobranigualmente nula ·representaéÍón
do Bierzo nos consellos, patrona~ · ce\ra pra a nosa literaturà e êuitura en xeral. Otitra mostra do destos e demais entes decisorios,
pracia· con que a Administracióri .
económicos e políticos, vén proespañola trata a nosa cultura e os
vocando que as reivindicacións do
nosos escritores de releve, pódese
Bierzo veñan caí ndo en saco roto.
constatar na negativa a recon ocer
Os máis concilladores falan de
un mataselos en lembranza de
deixar a un lado o enfrentamento
Ramón Cabanillas, solicitado pola
e a xa clásica dicotomía LeónPonferrada, pra o que apuntan
que en León déb.ense dar conta de
que o seu desenrolo depende tamén do Bierzo e das outras comarcas. Que teñan esto en conta
- pénsase tamén - parece cousa
polo momento ut0pica. .
O boom doutros tempos pasol:l
á histori~. Nembargantes, a minería é unha veta prácticamerJte inagotable, sempre que se fagan as
esplotacións dun xeito racional.
As poslbilidades de· recupernción
económica dunha zona con todas.
as características de rexión depriM. S. P.: ¿A CAIDA DUN IMPERIO?
mida, teñen a súa base na media
e pequena industria transforma. dora non só compatible senón
O AFOGO
complementaria tamén coa riqueECONOMiCO
za dos eidos. Un hipotético
Do total dos cartos que se in- proiecto que atrlbu.ía ao Bierzo.
gresan no Bierzo, cffrase nun oi- cualidades. pra se convertir na setenta por cento o que se vai a ou- gunda cunca do Ruhr esquenceu-.
tros lugares, incluida a capital da 6e -pra fortuna de labregos e
provincia. Facendo caso de datos ecoloxistas-, sin trascender.
Asoballado pola oligarquía vila de .cambados, or:ide nacera o.
oficiosos, pro de fonte.s moi solpoeta, en 1976.
pretesto
Diventes, calcúlase que a cuarta coas s,úas ofiêinas en fy'ladrid, p·e rección Xeral Ela Cmreos · foi· que-,
parte dos vintedoL1s millóns de riclitado o boom, o bercianõ -W· xa se tle concedera a Noia. Os filaque se compón o o pasivo da Cai~ m¡¡ o seu. veéiño o ga~ego- ve ó
télicqs dénundan esta medida,
.xa de Aforros de León agora mes- mundo coa iná.leta. A emigración
por
cànsiderala discriminatoria xa ·
mo, unha cuarta parte, decíase, non lle é allea.
que este ano concedfanse Çous
mataselos en Barcelona e O'lot ·c'a·
gallo do .mesmo persoaxe, Josep
Glará.

a

o

Rúa General Franto, 68

Tlf: 355047
O Ferrol

VIia de Negreira, 3
Tlf: 261975
A CORUÑA

Santiago de Chl le, 26 • bajo
Te léfonos 59 96 39 - 59 99 72
SANTIAGO

da

En vista desta actuación dos
responsables da Administración
española no eido concreto da .Di-·
rección Xeral de Correos, seméllannos proféticos os versos do
poeta coruñés E. Pondal, ao que
se lle nega o homaxe dÔs filatélicos gaiegos adicándolle un mataselos: Soo os iñorantes/e féridos e
duros,/imbéciles e escuros/non
nos entenden non.
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«CLASES MEDIAS»:
SUICIDIO ·ou GALEGUIZACION
RAMON L SUEV(>S
Se nalgún caso as chamadas clases medias
(profesionais, comerciantes e aut6nómo1 dos
servidos, artesóns, pequenos industriais e r:nesmo sectores. da burgues(a media}, .o «macizo de la
raza)) que dixo Machado, forman parte ouxetivamente das clases populares é·nas naci6ns coloniiadas, asoballadas por un Estado imperialista
ao servido dos monopollos. Veleiquf o caso gàlego: faltas dun Estado propio que. as represente e
faga valer os seus intereses, ··ivindo as desastrosas consecuencias dunha poUtica antinacional,
culturalmente alleadas ... non teften móis opci6n
ca suicidarse coma clase· ou integrane con todas
as consecuencias no moveme9'tO nacionalista.
Matinen na traiectoria do sector conserveira ou
da pesca. Nas orixes da crisis que vive hoxe a construcción naval. Nun sistema crediticio que espul,sa o
aforro do pafs e desatende a financiación da pequena empresa, ·sin capacidade de financiación propia¡
sin vincallos financieros e, sempre, traballando pra
o banco. Nun sistema fiscal, por .máis que eiquf o
grande perdedor señan os traballadores, que conta
·con figuras tan desaxeitadas coma a chamada Evaluación Globa•; por outra banda, unha reforma fiscat
progresiva, xusta en si mesma, está por ver se será
tal na práctica pra os grandes monopoiios, dada- a
súa forza polftica e económica (¿ quén pode pagar
asesores fiscais?).. ¿ Comprirá relembrar aos comerciantes e peql:.lenos trãnspôrtistas que a prosperidade dos .seus negocias tlm moito que yer coa si'tuàción económica xéral do pafs, e- que á emigración
non. benefici~ a ninguéf), colectivamente" falàndo?
Outro tanto podedase decir dos prÓiectos de- implantación ·de industrias contaminantes, da construcción da . Auto.p ista do Atlántico -:-mentras se
torna intransitable a c~rreteira do norte, que uneGaticia coa zona márs desenrolada do Estado Esµañol-. do si·stema de Tarifas Tope Unificadas, e,
pola contra, ·dos grandes proieçtos de inversión socialmente útiles pero sistemáticamente ignorados
dende o Poder. En canto ao pro~lema cultural,
¿acaso nas nacións colonizadas non son sempre
sectores da pequena burguesfa de orixe popular os
que, ao viviren de cheo. a contradicción entre o pobodo que se procede e a cultura imperialistà, contestan primeiro o coloniarismo 7 En fin, en moitos
casos, a inde.p endenda e a libre iniciativa do pequeno empresario non son máis ca palabras ocas. ¿ Oué
independencia real tén o propietario dunha gasolineira, poñamos por caso 7
En Galicia, os profesionais (que tamén emigran). comerciantes e pequenos industriais representan un segmento moi importante da sociedade

historias de esmagados .

galega e os traballadores asalariados ocupados en
empresas de menos de 50 productores totalizan
aprosimadamente as 3/4 partes do emprego asalariado total. Asl, pola súa dimensión, pero tamén pola importancia do mundo vilego na sociedade gale. ga, pola súa formación, etc., estas .camadas intermedias poden ter unha notable incidencla polftica.
Ademais, foron tradicionalmente un estrato protector do gran capital, política e ideolóxicamente falando; con intereses heteroxéneos, atomizadas, localistas, incapaces de dotarse de organizacións propias
(.¿, qué fixeron as Cámaras de Comercio pra defender
os inte-reses da pequena empresa?), limitándose as
máis das veces a . actuar de comparsas dos monopolios. A nivel ideolóxi-co, a defensa da propiedade
capitalista -de feito socializada- encóbrese coa
aparente defensa da propiedade. individual. Pero se··
alguén é enemigo da pequena propied~de privada,
ese é o capitaltsmo. A economra de mercado (que
vai proclamar a Constitución española) ·leva á corr
centración- e centralización do capital, á pat:.1latina
desaparición eri moitos sectores da pequena · empresa. Arrebatarlle a pequeh& burguesfa-aos monopoHos é asestarlle un golpe mort~I á ideoloxla:c:tominante·.
Por riba, estamos nunha grave crisis económi'ca. e·as crisis págaas sempre o máis feble: Nàste
ca~o, a pequena empresa dun.ha nación asobaHada:Efe~tivamente, o proceso de desnaeionalizadón dos
nosos medi OS de p"roduéción non fixô máis Cô· 0SCO'menzar: ésmore'cemento das conserveiras, cris~s en
todo_o comptexo nava~. n_a madeira, na - construc-

ción ... A crisis é de fondo, e debe terse ben presente
que a safda á situación act ual abrirá unha nova etapa no desenrolo do capitalismo, de man eira que
moitas cousas xa non van ser com a an tes: nin o d•namismo do propio sistema capital ista, nin o sistema monetario internacional, nin as vfas de espõnsión esterna da economía do Estado .Español, nin os.
precios da enerxfa, nin a tecnoloxfa, cada vez máis
aforradora de man de obra.
E haberá que contar con sindicatos reivi ndicativos. De feito, hoxe as pequenas e medi anas empresas son as máis conflictivas en Galicia e é claro
que os traballadores non están xa dispostos a tol erar 0s baixos salarios de sempre. O actual conflicto
no metal de menos de 100 na província de Pontevedra, xurdido ao pretender ·apricar o Pacto da Moncloa, é sintomátic9 de moitas cousas.
Por certo que o Pacto da Moncloa tamén debe- dar que- pensar ao pequeno empresario, dende
outros· puntos de vista-: establece unha ·senda de
oracime.nto monetario do 17% (o que equival a unlia restricción do creto en términos reais)·; contén un
programa· de inversión en Obras· Públicas e de eventual apricación da Ley de Fincas Maniflestamente
Mejoreb/es., coma eventual sucédáneo da RBforma
Agraria, que esclúen a Galicia, dada a súa conformación socioeconómica... O Subsecretario de lndustria, na súa recente visita a Galicia, foi sincero.
A solución: ·pra estas camadas intermedias é
non tanto tou non só) a . súa organización a nivel
gremial -difieu,ltada ouxefivamente- polos numerosos intereses GtUe se enmadeixan eiquf - coma a
asunción. dunha alternatlva política galega. Pra atacar o actual estado de cousas só cabe a acción do
Estado Wun Estado propio), que salve· o salvable ,
asesore-técnicamente .á pequena empresa, foment e
o ·cooperativismo industrial e comercial, garantice o
acceso ao creto, etc. E todo eso no marco dunha reformo integral nacional - ga~ega .
Pra chegar a esto non cabe máis solución ca
asumir o nacionalismo popular coa suficiente radicalidade coma pra custionar a estructura unitaria do
Estado e nunha opción o suficientemente ftesible e
interclasista coma pra acoller os intereses destes
grupos. Algúns sectores escomenzan a velo ao movilizárense na Xornada do 2 7 de xaneiro, xunto cos
obreiros, ~abregos e estudantes de opción nacionalpopular. Vel-ahí o exemplo dos comerciantes e outros autoempregados do .sector servicios de Carba:llo, Arcada, Carballiño, Moaña, Monforte, Negreira.
etc., loitando contra do Pacto da Moncloa e, en definitiva, contra o leito de Procusto da integridade do
Estado Español.

Por X. MARIN
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_teriza àos canâidatos é·
Se algo . car~cteriza ·a
ben galega.

~

JOSE LUIS MEILAN GIL

SUAREZ NUÑEZ

VALENTIN PAZ ANDRADE

Don Antonio Rosón, o presidente, falan><ista de toda a vida -aínda que ás veces
declara senti/o - , home dun galego bonito,
ben informado do dereito consuetudinario nas
relacións campesiñas, controleiro das 66
cámaras agrarias dende a COSA, abagado de
sociedades de conservas vexetais e
embutidos, vencellado aos matadeiros
- FRIGSA-, procurador nas Cortes

ANTONIO ROSON PEREZ

Franquistas ou Presidente, nun tempo, da
Aforros, a Caixa Rural, o Conse·llo· Regulador
Diputadón de Lugo, home- adaptable,
do Ribeiro -e o matute- · as granxas da
as~gún opinión de conocidos seu.'s, e que
UTECO e a emigración. Ou Meilán· Gil,
· domina o arte de decir e,desdecirse, incluso · catédrático a~sentista de Dereito
Galeç
cos amigos,-preocupado ·des·poderes.- focales, ·- Administrativo en Santiago, Opus Dei e delfín ~epúl
político por criterio·· de oportunidâde en ~
de López Rodó no seu dfa cando formou parte a Por
proveito parti·cular, ·_vai dirixir -unha Xunta· con
do staff de Carrero Blanco, ·fundador-do PGI e mi
diputados coma Euloxio ·Gómez Franqueira, o · promotor da -reforma -política, puro· tecnócrata i"Con ~
cacique de Ourense ao través da Caixa de , : ·de · 43 anos· españelísimos: -OtJ,- -ao · millor, os ~acio

A EMIGRACION

A SAUDE

A n oución do dor lto a vivir o
tr 1b 11 r no proplo p fs n condi cións dignas é ún dos tributos que
G lic;ia pagou á polf ti ca española. A
emigración foi t· n constante na nosa historla que se nlngún galego tiver que sair da nosa Terra hoxe serramos 1O millóns de persoas. Oende o 1 901 hastra o ano 70 foron
875 .9 13 os emigran~es que salron
do noso país, coincidindo o período
máis devastador co inicio dos Planes de Desarrollo españolas que
apadriñaran os tecnócratas ligados
ao Opus Dei e que coinciden coa entrada dos monopolios en Galicia.
Efectivamente, é a partires dos
anos 60 cando a emigración labrega , mariñeira, artesanal e obreira
camiña cara Europa pra crear alí riqueza e enviar divisas ao Estado Español, divisas que a rede bancaria e
fundamentalmente as Caixas de
Aforros - a de Ourense neste aspecto é exemplar- dirixirán a inversións que nada teñen que ver
coas necesidades económicas e sociais da nación galega, como o demostra a non creación de postos de
traballo e a impulsión e subvención
de proiectos coma o da Autopista,
asi coma o avance das industrias
devastadoras e das espropiacións
no agro pra a instalación das mesmas.

Mentres a cada 1.071 galegos
correspóndelle un médico, o indica
sltúase no Estado Español nun médico por 680 habitantes; mentras
elquf asisten 3 camas por mil persoas, no Estado Español asisten
4,8. Se ouservamos a distribu'ción
déstas vemos que o 45% son .da
Beneficencia, o 25% da S. S. e o
30% da Privada. Por isto é que temos máis camas de ciruxia ca de
medicina int~rna , materno-i nfantil e
siquiátrica, o que é espricable, pois
a primeira é máis rentable económicamente e chama a atención da
medicina privada.
Económicos tamén son os problemas que provocan un alto fndice
de enfermos: baixo nivel ·de renda
salarial, altas tasas de emigración e
insuficiente infraestructura de servicios públicos tanto na cidade coma
no campo, acentuándose néste o
problema ao non ter, polo estado
das comunicacións, a posibilidade
dunha alimentación variada e racional. A emigración, ao tempo que
corleva grande número de conflictos pslquicos, comporta tamén un
envellecemento da poboación brutal (o 11 , 11 % da poboación galega
é maior de 65 anos frente ao 9,69%
do Estado Español). A mortandade
infantil é tamén moi elevada, sobre
todo hastra os 4 anos: un 3(6%
frente ao 22,8% do Estado, estando
na lembranza de todos as epidemias de meninxitis, tuberculosis e
sarampelo que -como era cousa
de agardar- deficientes campañas
de erradicación non conq...:eriron solucionar. Se no Estado Español a
mortandade por meninxitis cerebroespiñal é do 5,4, en Galicia é do
.20,2%.
A función do médico de cabeceira sigue sendo a de espender rece-

· tas. Mentras, a medicina preventiva
non se practica en absoluto. Porque
a sanidade en Galicia coxea xa,
dende o primeiro intre, por unha falla de planificación. ·e por ahí hai
que empezar.

A PESCA
No ano 1 975, 46.000 activos
galegos vivian esclusivamente da
pesca.
A pesca de baixura hoxe en Galicia podemos decir que está nas derradeiras boquexadas denantes da
morte definitiva, e o marisqueo
atravesa por problemas que van
dende a contaminación nas rfas (industrias contaminantes, detritus urbanos, deterxentes, etc.) até a falta
de ordenación e esplotación racional, sin citar o problema da concesión a particulares das praias comunales.
A pesca de altura, que puido
aproveitar as regandixas do creto
da gran altura e conxelo, está hoxe
totalmente falta de caladeiros que
lle deron vida durante vinte anos
(dende Boston ao Sul de Africa pa-

sando polas augas xúrisdicionais da C.E.E.)
¿ Qué queda ou vai quedar, log0, -.
da pesca g_alega? Pois da pesca galega coma tal moi pouco, xa que os
monopolios tipo Pescanova naceron e criáronse ás costas do que se
pode chamar pesca galega. As fontes financieiras, a man de obra, poden ser de procedencia galega (aforros galegos e mariñeiros espulsados da baixura), proa empresa, ben'eficios e intereses, son totalmente
españolas. A demostración desta
afirmación palmaria ·vén dada pola
p~lítica pesq.ueira española orientada sempre á creación de grandes
empresas -o cal favorecia a creación
dunha gran flota, esteo da industria
naval -que abrindo mercado interno puidesen estar en condicións óptimas no caso dunha recesión ou
crisis pesqueira a nivel internacional. E d!3cir, desaparecidos os .caladeiros do fresco sempre queda a
posibilidade dunha venda vantaxosa dos barcos sobrantes (caso de
Marrocos).

O ENSINO
O ensino preescolar caracteriza-·
se polo baixo nivel de escolariza-

ción: na nosa nación atopá monos
cun 20% de nenos escolarizados
frente ao 42% do País Vasco e o
50% de Catalunya según datas do
curso 73-74 do MEC. Esta situa·
ción é especialmente grave se temos en conta as necesidades deste
nivel de ensino pra os nenos galegos, deducidas do alto porcentaxe
de mulleres integradas no total da
poboación activá e da emigración
dos pais. A falla de escolarización
preescolar xunto coa imposición
dunha cultura e idioma alleos e o
csquencemento das circunstancias
xeopolíticas, económicas e culturais
do noso país por parte da escola,
vai provocar retrasos na escolaridade notables sobre todo nos niveles
superiores. Somentes un 18% dos ·
alumnos de EXB teñen o nível que
lles corresponde pola súa edade.

A Formación Profesional cumple 1in at
a función de cualificar man de obra
pra a emigración reproducindo un
re
estrato social ben determinado: \ fo
todos son fillos de labregos, ma- ;h m
riñeiros e obreiros. No tocante ao
ensino superior, abonda cun dato: o
número de estudante~ por dez mil
habitantes era no 70 de 1·3, frente a
unha media estatal de 130, e a Uni-
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os candid~tos a".foresidir~ Don .Antonio
1 aforros, 6 p~sca, ·á
monopolios-. e~ 5¡ ..
a, na -Saúde, no· E_nsiria, enfrenta Gãlicia,
s 6 hora de enfrentar
ueles e é•ta é mercilictiva .·Se-algo car~é
n polfticos-·español~s.
roblemóti'ca -é ó ser

VICTOR MORO

IGLESIAS CORRAL

JOSE LUIS GONZALEZ SEARA

a

1do1 homes de Pesca nova, demócratas dos

tiro histórico no · pesc·ozo
consecuencia de
la
onopolios, . coma o Víctor Moro ou o
ser defensor da patronal frente aos obreiros
Valentín Paz·"Andrade, trálisfuga do ·Partido
vigueses. Ou Celso Montero, cura -en Bolivia,
Galeguista pra presentarse durante a 1r
petseguido polo Bispo de Ourense, · ·
3lfín Repúblic'a a Diputado seguindo polfticamente - bandeira.nte do PSOE -naquela localidade e.
3rte a Portela Valladares, membro da· -·
español de fe e .profesión.
31 e misión negociadora da opo·skión española Ou Fe.rnández· de la -Mora; inventor do ·.· · ·
·ata eon Suárez pra decirlle, · únicam~nte, que· os Crepúsculo das ldeoloxías
os rttacionalistas non pasaban de ·grupiños, cun
e Ministro de Obras Públicas cando se fragoa

n idade Compostelán, 4. 0 no
9· 4, era no. 1966 das derradeiras
Estado no número de estudan~

unánimes ao berro de nós non so-

mos empresarios.
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A Alúmina ·de San.Ciprián, a Tér_mica das Pontes, Carburas de Cée e
sector
labreg o
agrupa
a Celulosa de ·Pontevedra, . xunto
.000 traballadores - dos cales
con industrias do mesmo tipo que
.000 mulleres-, o que equival ao
amenazan con vir parar a Galicia,
8,6 por cento da poboación activa
son outros tantos exemplos de inal ga. O labrego, «patrón que se
dustrialización irracional, de induslota a si mesmo». está acabalo
trias de enclave desartelladas do
a tradicional economía de auresto da economía gal'ega,· coa
oconsumo e da súa inserción draagravante de zugar materias primas
át ica na economía capitalista de
·e ir destruíndo os nosos recursos
ercado. O capitalismo fórzao á
naturais. O dato que completa ocardletarización, obrigándoo a vendro desta industrialización é o dos
er parte da súa faria de traballo,
desiquilibrios que provoca dentro
ri cipalmente na construcción, ou · da nosa nación entre a costa e o inndo non, déixalle aberto o camiño
terior.
emigrante. Pois as esplotacións ·
o son rentables, nin rentable poe ser tampouco un tractor que «hai
u telm>, pero que está parado too o ano. E os precios mínimos renbles non son, xa que logo, compeivos. Velahí están as patacas, o
ite, a carne, sufrindo importacións
choque do Mercado Común que
an polo chan os productos do
rio galego: o le.ite págase sete petas por debaixo do seu costa real
jdé pr?ducción. E de servicios xa
digamos: nin luz dabondo pra
nover un motor, nin saneamentos,
in auga corrente, nin servicíos de
. nreos e telégrafos como é debido,
rede viaria, nin tan siquera un
\ fono en cada aldea . pra unha
mada urxente ao médico, ao ve1 ri ario ...
que hai, sí. é un imposto abera te e inxusto como é unha Cuota
mpresarial da S.SA. contra o que
labregos de Galicia se levantaron

m

a concesión da Autopista á empresa
«ADACESA».
Ou os xenuínos representantes da medicina ·
privada e o «pluriemprego» na Seguridade
Social, as cátedras ou os Clubs de fútbol
coma Suárez Núñez ou, ¿porqué non?,
CouGeifO Taboada, socio inclusive
-dise- . dun l·ocal· onde funciona ·
un bingo ...

Ao rnarxe deste bloque de indus- se de construcción e despois mantrias atopámonos con medianas e teráse con 1 50 técnicos cualificapequenas empresas en réxime de . _dos que virán de fóra. Entramenautofinanciación castigadas pola
. . crisis económica e a polftica monopolista. Neste tipo de establecementos industriais os obreiros galegos · padecen . unhas condicións de·
falla de garantía laborais, un réxime
de traballos penosos e cunhas condicións de seg'uridade deplorables:
· lembremos os 22 mortos da térmica das Pqntes.
- Coa desfeita do agro e da pesca
de baixura, ao. que se vén sumar o
paro da pesca de altura provocado
pola ampliación das 200 millas, xenérase unha enorme resel"'.'a de
man. de obra que ocasiona o baixo
nível de salprios e a combinación do
traballo asalariado co traballo por
conta propia.

A NUCLEAR
Se pensamos que cos cen mil
millóns de pesetas que a empresa
FENOSA quere invertir na construcción dunha Central Nuclear no noso
país poderían crearse .100.000 postos de traballo, por exemplo en industrias que transformasen recursos agrarios, pesqueiros e forestais,
os mesmos recursos económicos
que na zona de Xove van deteriorarse en beneficio desta implantación,
non podemos menos ca afirmar 1NON
Galicia Nuclear!, e máis se temos
presente que a producción que xenerará esta industria é algo que inclusive esportamos: enerxfa eléctrica, que espertamos pra industrializar outros países, maiormente. Ou
se reflesionamos que a Central Nuclear ocupará man de obra só na fa-

CELSO MONTERO

tras, unha das zonas que poderíamos considerar privilexiadas -se
temos en conte a súa alta demografía e falla de emigración- vaise
arruinar, sin mencionar xa a esplfcita contaminación térmica, radioactiva e problemas potenciais de fugas, accidentes ou almacenamento
de residuos que non poden destruírse.
Un proiecto, coma tantos, cõntestado a nivel ·popular e sobre o
que ningunha forza polftica representada nesta Xunta se manifestou.

A AUTOPISTA
A opinión xeralizada dos afectados tradúcese na consigna Non á
Autopista, por ser ésta unha obra
na que unha empresa privada, Autopistas del Atlántico, cun forte
apoio estatal, invirte gran cantidade
ae millóns que en boa medida podíanse· utilizar pra millorar ·a rede
de carreteras, usando a riqueza

enerxética pra un tren eléctrico normal doble vía, por exemplo, e racionalizar o transporte público. Non se
pode -esquencer que o 50% da poboación galega vive en municípios
de menos de 10.000 habitantes
con numerosas parroquias e lugares.
Por outra banda a autopista só
comunica grandes núcleos de poboación, cortando as comunicacións e illando o resto, ademais de
forzar a emigración ao apropiarse
de millóns de metros cadrados
terras de cultivo, esnaquizando os
camiños actuais, servidumes, regos,
casas inclusive, e sentando as bases pra unha cinta de industrialización de enclave que non vai respetar a realidade agrícola-gandeira do
país nin se integrará nela senón que
a aniquila, destruíndo un modelo de
sociedade diferente que servise ao
aproveitamento integral de todos os
recursos. galegos.
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E MEDIANAS EMPRESAS GALEGAS?

Máis que xustificada está a gran profusión deliteratura respeuto á pequena e mediana empresa
que é doado atopar hoxendfa. A razón primaria está
no peso específico que comportan dentro da economía española. Datos globais amósannos que conxuntando os establecementos artesanais (de 1 a 5
empregados), os pequenos (de 6 a 50) e os medianos (de 51 a 250), dannos un total de 99,5% en
canto ao número de establecementos que absorven
o 71 % da poboación activa.
Non é precisamente o marco do noso País Galego unha escepción respeuto destes porcentaxes.
Entre outras razóns, polo atípico reparto da poboación activa nos tres sectores económicos clásicos,
razón que non é ouxeto deste artigo, pro que sr serra
imprescindlble desmitificar, percurando un equilíbrio entre a visión poética de Galicia e o pragmatismo que a relación costa-beneficio proporciona estendéndoa ao factor social, ademais de ao factor
económico onde normalmente se aprica. Xúnguese
a esta circunstancia outra como é que polo xeral estes establecementos en Galicia están persoalizados
(identificación da empresa cun home) ou familiar._
zados (Identificación da empresa coa família), e
consecuentemente a meirande parte deles desprofesiona !izados.
Ante a frialdade destes datos e a polftica de desamparo a que se ven sometidas as empresas- desta
dimensión dende os níveis oficiais, xurd'3 de, inmediato o interrogante de cál é o futuro que lles espera
a este tipo de empresas e por conseguinte á nosa
conom ra galega.
A resposta non é sinxela e é interesante primeiro f cer noso o pensamento dun gran filósofo francés d empresa, O. Gellnler, cando apunta qu& a nldia concencia do que ún é e do que pode chegar a
ser, é a base de todo progreso indlvldual, facendo
e t n lvo o empresariado galego como suxeto
d t refl Ión.
O resume da prlm Ira parte da reflesión pode-

polas súas mínimas esixencias de infraestructura.
No eido sociolóxico, por asistir (ou deber esistir) unha
lnxenieiro Industrial de ·organizac16n de Empre1a1
comunicación maior entre os seus elementos huríase facer aceptando que as nosas pequenas e memanos, xun,gue os esforzos creadores e as esperiendianas empresas sono, máis ca polo que atingue a
cias innovadoras dentro dos ideales sistemas de diparámetros físicos, porque adoptan pequenos e merección participativa e de coincidencia de intereses
dianos sistemas de xestión empresarial virándolle
encamiñados á plena e ideal autorrealización dos
as costas ao entorno económico, social e político
seus membros. Pode,rfase pensar que se o que preque está a ferver diante das portas das nosas fábricede fora adiante desembocarfa na formación de
cas e establecementos. Isto implica trocar a impro,grandes empresas; esto non é absolutamente certo,
visación e falla de sistematización pola planificación
xa que as esperiencias da pequena e mediana emestratéxica e táctiéa, a custionable ética de xestión
presa en países má,is avanzados resolven o probleactual pola transparencia informativa e o afán dema do non xigantismo coa creación de empresas
pequenas e medianas de servicios comúns, de concolaboración, e o peiorativamente chamado desafío
social polo tratamento racionat dos conflictos intertratos de xestión e todas as novas ideas de integranos e esternos á empresa.
ciórl , contractua~.
Este, pequeno repaso das cualidades das peDiante do posibla- de~acougo e intranquilidade
quenas e medianas empresas debe levar paralelaactual, unha serena análisis do que supo~ería potenciar empresas monstruos contra a hipótesis de
mente dende. o entorno que as rodea unhas claras
potenciar as nosas pequenas 9, medianas empresas,
políticas de apoio, pra que a actual insuficiencia de
recursos económicos 'deste tipo de establecemendébenos dar a tranquilidade necesaria pra ter a seguranza de que serán estas derradeiras precisamentos non siga obrigando aos seus empresarios ao
arriscado xogo de combinar os vencementos do seu
te as que potencien o desenrok> de Galicia, se ben
cunha sede de condicionamentos qu& consistirán
esixible acorto co seu activo realizado, estando esen capita11zar as característica·s innatas deste .tipo
postos a cafr no abismo. Ao · mesmo tempo debede. estable€ementos, defidentementEt esplotadas
ránse promover serios servidos de estudos, asesoneste intre..
ramento e formación a todos os níveis das pequeOs vícios do xigantismo empresaria~. como so,111
nas & medianas empresas. Revisando os organisa deshumanización crecente, a súa incansable bumos ,que· putderan cumplir esta misión, nidiamente
rocracia, a. súa susceptibilidade social e política, fa¡...
afloran coma a<creedores destes labores as Caixas
nas presa paradóxicamente dun. ananismo operatide Aforro, cu~a adicación ao seu ámeto territoria~
vo e- decadente- que xa de por si anunci~ a viabilidadeberá incrementarse dende este mesmo intre por
de de recurrir a empresas de menos dimensión. Por
obriga irrevocable.
outra banda, vendo de cerca as nosas pequenas e
E as( cando as pequenas e medianas empresas
medianas empresas apreciamos que- no planogalegas conquira~ axuntar unha correcta xestión á
económico requiren unha inversión menot pra a, creación, dury clima humano dentro da 'empresa·e os
creaeión do mesmo número de postos d~ traballo
, ~ntes axeitados er;iquellen a súa axuda neles, o teque a, gran empresa e poden servir coma entes idómor. terá desapa·recido 'e- o seu futuro estará aseguneos pra rentabilizar o aforro familiar, e rion precirado coas consecuencias que elo desencadea no
san dun gran aparello pra a súa posta en marchadesenrol-0 económico-socia~ de Galicia.

DEMETRIO SAEZ DE VITERI ARRANZ

e

QI

PC

u

dí;

na
A!
gc
Vil

dE

ig.
lei
te

re
m
m
p€
er
de
pc
cc
ni

g2
i!T

O CASTRO@ E SARGADELOSe.
SON CENTROS QUE MANUFACTURAN CERAMICA~
GALEGAS E COl\t IDEAS DO NOSO TEMPO.MAIS TAMEN COLABORANDO CO ·
IO IE
DE.GALICIA O E O SEMINARIO DE es 1UDIOS
1COS (@IMPULSAN E ESPALLAN
OOLO MUNDO O AR 1E E O CONECEMENTO DE GALIOA AO 55·
TRAVESO DO MUSEO CARLOS!
MASIDE E EDICIOS DO CAS 1RO
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Países Cataláns

España

Volven as movilizaci6ns
.,
e a repres1on

Rodrígue de
co Polisa io

EMILIO VEIGA

A semana informativa cata- produciuse e foi rápidamente disolt , tenao lugar durante toda a
lana foi verdadeiramente moi
movida. Abonda con nomear as ma11á diferentes· incidentes por
múltiples manifestacións, entre ·toda a cidade. Tamén se pecharon
en solidaridade con ·Eis Joglars os
as que hai que salientar, por orde cronol6xico, a manifestación artistas no Instituto do Teatro, no
femenista, as manifestacións · que fi xeron diferentes representapolas libertades de espresión, a cións espricando o proceso. Neste
manifestación dos pa~ados, a mesmo senso hai que sinalar a
folga dos «camperols»: a mar- «Marxa de la llibertat que se ini cia
cha da liberta~e e a foiga de es'tes días pra rematar en Madrid
en demandéJ da libertade dos Jobosuras en Barcelona.
glars deti los.

QUEIMASE
PORNOGRAFIA
A manifestación f emenista
untou 6.000 persoas o mércoles
día 8 conmemorando o día internacional da muller traballadora.
As feministas percorreron un longo trniect0 berrando as súas reivindicaciórlS entre as que hai que

Tamén foi noticin a manifestactón de parados que ncadou a cifra de cinco mil asisfentes e na
que se demandaron básicamente
postos de traballo pra todos.

FOLGA AGRARIA

Sigue medrando asimesmo o
número de t ractores concentrados nas carretcras cie Catalunya
sendo o seu núm ero no intre de
destaca_r:Aborto libre e gratuíto, A
transmitir esta crónica de vinte
igual traballo igual salario, Fóra as
mil aprosimadamente. Os agriculleis discdmínatorias e ouÚns destores. seguindo as consignas da
te tipo. Nós.botamos a faltar unha
Unió de Pagesos, o meirande sinreivindicació n que igualara ao
dicato unitario no cnmpo catal án,
marido e o patrón, que máis ou
están
~etirando tamén todos QS
menos veñen xogar o mesmo paaforros que teñe n nas Caixa s de
pel. O que tamén era de destacar
Aforros, creando unha situaéión
era a presencia ·de t0dos os partidifícil. nns diferentes sucursales
dos ,políticos que foron açusados_
rura.les
das entidades bancarias.
polas ferninista.s -cremos que
está estendendo a folga
con basté:lnte acerto- de oportu- Tamén
nistas, xa qµe, segundo estas or- en diferentes poboacións ao soliganizacións, nas súas relacións darizárnnse as tendas e comercias
internas e interpersoales reprodu- así coma as feiras s&1nanales de
cen os esquemas machistas de pmductos do campo. Estánselies
sumando tamén as industrias de
funcionamento. Na mesma manitransformación de productos agrífestación as súéJs pancartas non
colas creando unha situación delitiña n ren de feminismo, era un ficada no abastacemento das grangurar das siglas do partido. A prodes cidades'.
testa rematou cunha queima
simbólica de pornografía nas ramTamén nesta semana as basublas barcelonesas na que tres muras de Barcelona estaba n tiradas
lleres disfrazadas de bruxas semepola rúa. Este conflicto que xa rellnban un aquelarre queimando
sultaba alarmante foi solucionarevistas coma lnterviu, Lib, Clímax
do o luns pola mañá.
e outras.
Mentras todo esta pasaba na
r (rn, o president Tarradellas estáse
REPRESION
plontexándo facer unha viaxe à
Madrid pra q·ue ll e espriquen qué
Ao día seguinte pola mañé
significa esto da Autonomí~ pordeuso a móis numerosa manifesque é) Generalitat provisional non
tación que deica agora se produ~
tén ningunlm potestade. coa que
ciu en demanda da libertade de
·focer frente ás diferentes petiespresión . UnhaS' vintecinco mil
cións que lle veñen dos sectores
persoas andaron toda a diagonál
sociales con conflictos.
dende a zona uniyersitariéJ deica
chegar á plaza San· Jaume, xunta
da sede da Generalitat provisional, pra protestar formalmente
diante _do pFesidente Tàrradellas
polo atentado contra a libertade
de espresión qu~ supuxo a condeOARSO
na a dous ano$. de. p.risiÓn de -cada
ún dos catro membros de Eis Jo~
Varios milleiros de persoas
glars que se . preseritaron ao
àsistir~n o · domingo; baixo da·
sello de Guerra. Os marifestan-·
chuvia, 6 meirande concentrates non puideron. chegar. ao Palau
éión ánti-nuclear que conoceu
. da Generalitat pois antes de cheEuakadi, ·frente 6 central de
gar a San Jaume foron duramente
lemóni:z:. Nese senso p6dese dereprimidos lembrando os vellos
.. cir que esta concentració11 contempos da · dictadura e dispersatra da poHtica enerx6tica de
dos por sucesivas cargas das forlberduero é pura e sinxelamenzas do orde público.

se

J

MARIA ALONSO
Resumir en ~oucos párrafos a
apertada actividade polítka
das semanas que preceden ós
vacacións de pascua non é doado, pero intentareino. Tres son
os acontecementos de maior releve: a aprobod6n da lei de
Administración local e o aplazamento das Municipais, prádicamente «sine die»¡ a retirada
do PSOE da p~>nenda Constitucional e o desfile de persoalidades do réxime franquista que
informaron á Comisión de Esteriores do Congreso sobre cómo
se produciu a cesión do Sahara
a Marrocos.

¿VOLVE A. LEI DE BASES?
A retirada do PSOE da ponencia qu~ prepara a Constitución
produciuse ao ser presentada unha nova proposta de UCD pra o tí· : " " . . . . .
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COMPLOT UCD-AP
A lei de Eleccións Municipais
foi aprobada nun pleno do Congreso de duración maratoniana.
No testo da lei qu-edan bon número de cortapisôs pra os partidos
pequenos: límite de 5 por cento
cios votos prn ae:aclar un posto ·de
concellai, prohibición de coalicións se non ·se producen a nivel
provincial. etc. O debate en si tivo
un logro e un fracaso, pactados
ún a cambeà do outró. Alianza
Popular prometeu a UCD apoiala
no aplazamento · da cbnvocatoria
se , en troque-s, o Goberno acce-día
a modificar o sistema do elección
de alcaldes. O procedemonto fi xado por UCD, e}exir alcalde ao primeiro da lista con máis votos,
perxudicaba notaLl emen t e a
Alianza Popular. A ccedeu UCD e
os socialistas, por non qu dorse
sós, aceptaron igu l111ente. Sefón
os concellales quen olixan os alcaldes entre eles mes mos, sempre que conquiran unirsc a mit¿¡de
. máis un. Se non o logran, ser á alca lde o concellai' con m óis votos.
A outra p:emi~a do µ cto
UCD-AP é contrn ria aos inte reses
de toda a oposjción. A lei de' elecciÇms locais nqn fixa data de convocatoria. Martín Viila comprometeuse a reG!iza!a un mes despois
de concluída a Constitución . Pero
xa . sabemos que estas promesas
adoitan $er incumplidas.

'

tulo das Autonomíns. Esta iniciati va do partido no poder estaba calcadn dun proiecto de lei de Bases
da Administración local do mandato da Aria s Navarro, aínda en
viela de Fraoco. O testo eswblecía
unhas atribucións aos t nitorios
autónomos que o convertían en
"'.impÍes
ncomunidades de
DipÚt cións. Somente Cataluña e
Euskadi. mediante di.sposi.ció n
transitaria, quedaban escluídos
deste procedcmcnto.
A torm enta dosotnrlJ pola retii·adJ do reprc. L.n. ~ n o ociali$ta
fixo que o sanquc n n chegara ao
ío. A e 'cculivo de UCD non fixo
... úJ o propost:J present da polos
se(1-s propio~ roprEY'e1 i tr.m tos. Non
~mha rgantos h ... berú un certo escél!Qn mento dos fases de acceso
niveles autonómicos. Asegún
fon L s pró im s a UCD, na nova
p; oposición centrista G licia resultaría equip<rn:in a c ~w1uny3 e
E iakadi.

m
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XENOCIDIO NO SAHARA
Finalmente,. nun e3haustivo
programa de tres días dé sesió, s
diversas p~rsoal idodes con ra.sponsabilidados na cesión do S:Jhara deron conto da ·sú'.J xest'ón ó
cerni ipn corresponde te do Congr0 o. Sin cli.'.1bida merece ser
destacado o sincero info¡ me do
coronol RodrígUi.:oz de Viguri, hoxa
-
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· ,

•
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ret irado e no 1975 Secrn urio Xe
r 1 do Goberno no Saharo. R dríouel rio Vi . uri falou osí: O Frente
Poli nrio tén ho:'<.'e o meu p rd 'n o
rnh1a simpatía. S mpre ;1cwou en
formD de guerrillas. dane/o n e 1ra,
nunha Dctitude n obn1 ,· Marrocos
utili70U unha guerra ol 1pddt1 9
cocha de minas e b'omhr tarroristas r¡ue produciron víc tima,
ino comes. O Frente f'lJli ·1rio J
agora e era entón o inUJrlocutor
v6/iclo representante du pvl10 sa
lwroui.

O ex-secretaria do gob rno do
Saham denunciou públic;:im nte o
xenocidio que hoxo sofro ostu pobooció. : porque ó x nocidio a
e ist ,nc ia de 60.000 p rsonas
poclwclas en campos c.ie concontrnción, sin vivendas, sin roupas,
sin alimentos; e engacliu: foron
grupos de presión quo ,1índ.J octú. n - o financiero Fiorro. ,1lgún
J d:i fnmilia Fra 1 1.~o - 11 dos
que o porta-oswnd;Yt·, í .J,· J Yti
So!ís, quen con:¡uerirun r¡-1:. o SEl/¡a; .J for~1 enlregod;J a M 1r1 ·7cos.
ll ,1 lríg·Jez d0 Vi:J :..l' i P'lfl:Hou:
O ::.·sgruciDdame_nte . o ¡;· o ·e.>a é
irruvursible. As . dach; :;:·/ )ns quv
ag91-.1 se fan no son,_) de q.1e o
p:, eso de de col.Jni 7 1::i.Ju non
e:,tá pechado cn?O (f.J'J son rriera
ret6rica. Porque H ,r; ::IJ1 ,J;•J'Jn.J7. u inc!Jsiv.., con c.'7aJ-1r ª') t!?rre o
úu/; ~ o e a .cuestijn :.,e rD;;l.ml:J:<..1.
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Todos contra Lemóniz

Con-

Pola tarde sucederíanse, dfa
tras día, manifestacións co mesmo fin, aínda que menos numerosas, culminando coa convocada
pra o día 12, domingo, por todo~
os paítidos estraparlamentarios e
diversas centrales sindicales e
Que non foi autorizada. Aínda así

te ·a volta dqs grandes movilizacións ao panorama poHtico ba1~
co.
As case cen mil persoas, procedentes de Euskadi Norte e
Sur, así coma doutras províncias
do Estado Español e inclusive
doutros países, d'ronse cita nas
campos da Troca, perto da de-

batida central nuclear, pra ma- dora de Comités Antinucleares
nifestar a aúa oposición a estas e da Comisión pra defema dun- obras e en xeral 6 · nucleariza- ha costa vasca non nucleár foi
ci6n de Euskadi. O proiecto de atendida non só por eses milleiros
lberduero de instalar varias de· persoas senón, mesmo, polos
centrales nucleares no pafs Bas- pescadores que permaneceron o
eo e moi especialmente a idea tempo que durou a concentración
de concentralas cáseque todas cos seus barcos frente á costa onna costa data dunha ducià de de está ubicada a central de
anos. Naquela época, nembar- lemóniz. Como se sabe, a pesca
gantes, os movementos de opo- pode verse seriamente afectada
sición tlñanse que limitar 6 ela- pola instalación das centrales nuboración de escritos e traballos cleares que utilizarían a auga do
teóricos de escasa difusión, por- mar coma refrixerante.
que lberduero contaba, daqueEstiveron presentes na concenla, cun poderoso aliado que tración o senador de Euskadiko
achaiaba todos t>s problemas: o Eskerra J uan María Brandés e o
franquismo. ·
diputado da mesma, Patxi LetaA convocatoria da Coordina-

mendía. Juan María Brnndés, sabor da violencia que se vive .nes-

tes intres en Euska:Ji, de .1 rou
que a construcción dJ ccntr31 de
Lomóniz non contribúc a e<> :Jblecer, precisamente, a ¡.;-Jz en Euskadi.
A outro nivel, o Consc!lo Xera l
8Jsco, reunido o luns 011 Bito ria,
dacidiu pedir ao Goberno que non
autorice a cheg3da de urJnio a
L móniz hastra non conoc r os
rcsul odas dunba investi nc;ón
sobor do tema.
En ctJlquera caso, n c mpnña
contra da política en rxóti ca de
lbcrduero, que é o mesmo que a
política enerxética da oligarquía,
está conquerindo algo verdadeiramente importante: aglutinar de
novo na loita a toda a esquerda
revolucionaria vasca.

OMUNDO
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Eleccións francesas:

Mitacle a .mitade
J. J. NAVARRO • LLA TZER MOIX
· Tras a primeira volta das elecci6ns lexitlatlvas francesas celebradas o domingo, noda Indica que a malorfa gubernamental de
dereitas sef\a sustltufda por un goberno móis 6 ftquerda. Os partidos da oposlci6n conqueriron menos votos dos 81perados. Ainda
que as espadas 1iguen en alto pra a segunda volta, o (lnlco claro
tras estas elecci6n1 6 que calquera dos dous atoparóae nunha situación diffcil pra gobernar. Certamente, a esquerda ' xa malorltaria
en Francia, por primeira ve1 na quinta rep6blica. Pro aseg(ln OI eaperto1, o 50,5% conquerido por aoclali1ta1, comunistas, radicales
de esquerdas e grupos da estrema esquerda francesa non 6 dabondo pra garantlzarlles a vlctorla electoral pese a que gaullistas e
giscardlanos (actual maioria gobernante) somente conqueriron un
48,4% dos votos.
Como se sabe, as elecclóns en
Francia realfzanse a dúas voltas
en dous domingos consecutivos.
Todos os pronósticos sinalaban
que a esquerda debia lograr nesta
primeira ronda un 53 por cento
polo menos pra asegurarse a victoria total e polo tanto o poder.
Non foi asf e unha vez máis o
intre decisivo retrásase á segunda
volta, co cal a presente semana
dá lugar a que todos os partidos
reaxu sten as súas alianzas e fagan
o derradeiro sprint propagandístico.
A dispersión de votos típica na
primeira volta das eleccións, soe
desaparcer na segunda polo trasvase de votos ao candidato millor
situado de cada coalición. Asf, se
nun m smo distrito se presentan
un candidato soclalista e outro
comunlst pola esquerda e un
g ulllst o outro glscardlano pola

dereita, na segunda volta o pior
situado de cada coalición retírase
en beneficio do primeiro, que sumará os votos de ambos os dous.
Esta táctica, que sempre fun-·
ciona nos partidos de dereita, é un
dos factores que ·pode facer perder as eleccións á esquerda pois
nos anteriores comicios de 1973
e nas eleccións municipales e
cantonales que se celebraron
dende entón observouse unha
grande reticencia dos ·electores
socialistas a votar aos candidatos
comunistas na segunda volta.

OS ESTRAPARLAMENT ARIOS
Outro problema pra a esquerda
é ver qué sucederá cos votos dos
partidos estraparlamentarios (que
na prlmeir~ volta totalizaron un 4
por cento) e das minorías tales
coma os ecoloxistas ( 1,5% de votos), as feministas, etc. Estes sec-

tores sociales representan un 5
por cento de votos que poderfan
entomar a balanza dun xeito decisivo.
Dende o luns pola tarde están
reunidos no Palais Bourgon, sede
parislna do Partido Socialista,
trinta representantes dos partidos
sociafista, comunista e radical de
esquerda. O seu obxetlvo é definir a estratexia de cara á segunda
volta e se é posible dar a impresión dunha certa unidade programática que poida lnfluír favorablemente no electorado.
Pola súa banda, a dereita agarda confiadamente a que a segunda volta lle restitúa a maiorfa e a
confirme no poder. Sin problemas
pra conquerir a súa unidade electoral, gaullistas e giscardianos, así
como os outros partidos que compoñen a maiorra gubemamàntal,
adícanse esta semana a minar a
moral da esquerda e·a prededr toda clase de calamidades pra o caso de que socialistas e comunistas cheguen ao Goberno.
Unhas calamidades que serán
en todo caso compartidas, pois
gañe quen gañe na segunda volta
terá que gobernar coa- mltade do
electorado en contra a pesares de 1
que poidan gozar dunha esigua
~aiorf a no Parlamento. Esa é de
momento a únic·a seguranza que
teñen todos os aspirantes a gobernar Francia nos prósimos anos.

ltalia

~~~berno

de compromiso.

parlamentario
JORDI MINGELL
A crlsis de gobemo en ltalla
-en vfa1 de sotuc16n cando escribo- ofreceu un triste espectóculo de maquiavellsmo, provocado pola democracia cristia·
na. Espectóculo tritteiro porque,
namentras o. partidos se vian
obrigados a derramar centos de
palabras a miúdo incomprenslbles, segura agravóndose unha
seria crisls econ6mica e social
que o paft conoce dende hai
anos.
A MAIORIA PARLAMENTARIA
Pasaron méis de seis semanas
pra que a democracia crlstiana
aceptase o que, dende o comenzo, sabf a ter que aceptar: a implicación dos comunistas nos asuntos de goberno. As cousas están
así por causa da matemática parlamentaria: a Democracia Cristiana tén o 38,8 por cen dos escanos, os comunistas o 34,5, os outros catro partidos históricos (socialista, soclaldemócrata, republicano e liberal) o 20 por cento. O
17 e pico restante dlstrlbúese entre partidos situados é esquerda
do comunista e neofascistas.
O goberno caf u cando os comu nistas, os sociallstas, os socialdemócratas e os republicanos
-que suman méis do 51 por cento dos escanos- consideraron
contraproducente pra o país segulrse abstendo sobor dun gabinete · mlnoritarlo democristlano
eslxindo un goberno de emerxencia formado polos seis partidos

históricos a partir dunha esplfcita
maioria parlamentaria.
O partido confesional saf u pola
tanxente declaréndose disposto a
aceptar, coma mésimo, unha
maioria de programa, entendendo
por tal un voto positivo dos partidos a un programa que un goberno democristlano iba presentar a'O
Parlamento. Os catro partidos do
51 por cento renunciaron ao goberno de emerxencla, pero afirmaron sin medias tintas que nunca renunciarfan á maiorfa parlamentaria. Ante o cal. a Democracia Cristiana
amenazaba con
eleccións anticipadas, que terra
que convocar o Xefe do Estado,
Giovanni Leone, democristiano.

GOBERNO PRA SETE MESES
Os partidos do 51 por cento
escomenzaron entonces a falar
dun posible goberno sin a Democracia Cristlana, pero descartaron
a hipótesls por desacordos recíprocos en tal senso, mentras naquela formación política debatfase longamenta. a custlón da apertura aos comunistas. Polo longo
do debate, empe~ébase a ter a
sensación de que lban lnterrumplrse as negociacións entre os
partidos. Os santôns democrlstlanos, Aldo Moro e Zaccaninl,
-que non queren esta Interrupción porque. non desexan efecclóns antlcipadas, nas que os com unlstas avanzarfan sln dúbldacomprenderían ao remate que era
improrrogable o satisfacer aos
partidos do 51 por cento.

Asf, a directiva democristiana
decfararfase disposta a establecer
unha «maiorfa de programa parlamentario». Difícil c;iabondo resulta
comprender o significado de tan
alambicada espreslÓn, pero os cómunistas, os sociallstas, os socialdemócratas e os republicanos
considéranse satisfeitos abondo
pra seguir negociando. Agora ·que
se superou dalgún xeito a custión
da maiorfa parlamentaria, os partidos están falando do programa
do futuro goberno, no que con toda seguridade non figurará ningún
comunista.
Os traballadores italianos esperan somente que, esta vez, a
democracia cristiana ceda dende
o primeiro intre en todos os puntos que sabe ter que ceder. Se asr
non fora, cecais se perderfan outras seis ou sete semanas preciosas.

O Gobe:-no que se constitúa dimitirá a final do ano en curso, ao
vencer o mandato do presidente
da nación. O novo Xefe do Estado
será elexido polo parlamento e as
administracións rexlonales, como
prevé a Constitución. Despois d&lo formaráse un novo goberno rio
que quizaves queiran entrar oscomunistas.
N. de R.-No momento de publicarse e.sta crónica e democracia cristiana de !talla xa formou Goberno, ba._
xo a xeffa de Andreottl, e nas condicións de Inestabilidade polftlca e social que o noso colaborador sulir'ta.
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Guatemala:

inestabilidade-política
nun contesto dependente
X. A. GACIÑO
Os incidentes polftlcos que se estón a desenrolar en
Nicaragua e Guatemala -mesmo con perigo de guerra
civil- pofien de actualidade a lnestable sltuaci6n polftica de Centroam•rlca, no contesto da xeral Inestabilidade
da América Latina, baseada na sltuacl6n de atraso e dependenc~a econ6mica respeuto de Norteam•rlca que padecen os palse1 do Rfo Grande do Sur pra abaixo.
Anque todos os pal1e1 latinoamericanos -coa escep·
ci6n de Cuba- estón, en maior ou menor medida, baixo
a influencia norteamerciana, en Centroamérlca son t1es
os pafses cuio1 actuais gpbern0t encarnan móis directamente os intereses norteamericanos: Nicaragua, Guatemala e El Salvador. Nestes pafses 6 precisamente onde
subsisten focos guerrileiros, dende os anos sesenta, en
que o exemplo cubano provocou un regueiro de movementos de liberación nacional noi distintos pafses da
América Latina.

Agora, ás irregÚlaridades de reco'nto nas eleccións municipais de Guatemala -que se celebraron o 5 de marzo, simúltáneamente coa elección de presidente da Repúblicaprovocaron unha situación de enfrentamento entre .os tres
candidatos ·á presidencia, todos eles militares. No momento
de paralizarse o reconto de votos -por irregularidades cometidas no reconto pra alcalde da capital- destacábase o
candidato da estrema dereita, Enrique Peralta Azurdia, que
presidiu, en 1963, a Xunta Militar que derrocou o presidente
constitucional Ydígoras. Segufalle nos votos contabilizados o
candidato gubemamental, xeneral Romero Luces, que se pr&senta coma d.e centro, e o último -que foi o primeiro en decir que deberfan repetirse as votacións- era o candidato d&mocristiano Rlcardo Peralta Méndez, que pasa por «esquerdista» nun abanico de opcións totalmente situado na dereita.
O primeiro deles reivindica enérxlcamente o seu çjereito a
ocupar a presidencla da República e todos parecen dispostos
a sacar as súas respeutivas tropas á rua, pra lmpoñer o seu
respeutivo concepto da 1egalidade. No fondo, unha guerrilla
mol mermada, desp.ois de coñecer os seus millares momentos nos anos sesenta, cando dous mmtares progresistas, Turcios e 'Yon Sosa -que paradóxicamente eran dous oficiais
entrenados en USA pra a loita antiguerrllleira-, tentaron unha sublevación militar de esquerdas contra Ydfgoras e, ao
fracasar, optaron ppla guerrilla. (Os militares de d~reitas non
fallarfan, tres anos despois). A guerrilla chegou ao seu punto
másimo coa morte do embaixador alemán· en 1970.
Se a Inestabilidade política é xeral nos países latinoamericanos, como queda dito, Guatemala é un dos exemplos
máis. claros desa inestabilidade. Nos seus 167 anos de república Independente, somente tres presidentes lograron terminar o seu mandato. Os demais foron asesiñados, derrocados
ou asitiados, antes de o remataren. O caso máis significatrvo
foi o de Jacobo Arbenz, o presidente máis progresista da histeria de Guatemaia, que foi derrocado en 1954 polo coronel
Castillo Armas, cando se atreveu a nacionalizar as inmensas
propiedaâes da United Fruit, que foi medrando dende que, en
1901, conqueriu a .concesión dos portos do norte de Guatemal e que, en sucesivas concesións~ logrou nos anos trinta o
contrai total das costas guatemaitecas -até o punto de que
pocUa arrendarllas- a terceiros- e, por suposto, dos seus productos primarias, principalmente o café e o banano. O poder
da United Fruit en toda Latlnoamérica esténdese a 4 7 compañfas productoras, transformadoras, comerciais e de tran~
portes- (entre estas, os ferrocarriles de Guatemala e El Salvador).
Esa inestabilidade é. doada mente comprensible, se se tén
en conta que somente un millón de cidadáns acudan ás urnas, dunha poboación censada de seis millóns, xa que os
analfabetos -que son a maiorfa- quedan ao marxe deste
proceso. As contendas electorais son asf cousa dunha minoría, na que o pobo está totalmente ausente.
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Fútbol

REI TAPIAS:

os.dereitos dos xQgadores
TI xa levot tempo xogando •••
· ¿Ted•• m~lto1 afiliados en
estas cousas que van mesmo en
Empecei no Rápido de Bouzas Galicio?
contra dos Dereitos Humanos.
)(Uvenil, despois pasei ao equipo
~rácticamente estamos todos
¿E certo que algúns presidende maiores en terceira e poste- os de 2. 11 ·e 2.ª B, afnda que hai altes andan m6i1 por promocioriormente ao Celta <67-68), onde
gúns de 3ª. Hoxe haberá uns 150
narH persoalmente co por farompin os meniscos, polo que non · pero axiña pensamos chegar a
vorecer o equipo .•. ?
250 ou 300. .
puiden xogar o ano ·seguinte. LoAlgo hai... sobor de todo nos
go fun ao Turista (dous anos),
¿Qu6 opinas sobor de que os
equipes máis importantes. Nos
Compostela (dous anos), lemos equipo• galegos estiveron feitos
equipas modestos polos que pa(dous anos), Arosa (un ano) e des- con xogadores d·a 1úa canteira~ .
sei: lemos, Rápido de Bouzas, ...
pois ao Pontevedra onde estou
Paréceme ben sempre q~e se
os directivos tiñan un interés ao
xogando.
fixera en todas as partes. A id~a
marxe de calquera outra cousa:
TI e1 o representante en Goli- paréceme moi boa P!3rO hai que
_ traballaban ·no campo, facf an o
baseala en algo. O Atlético Bllbao
cia de AFE ••.
que fose.
SI; nun principio lbase chamar e a Real Sociedade te-ñen unha inTi tam6n és xogador de tenis
A.F.P. (As.oclación de Futbolistas fraestructura moi bóa, están ·orgae campe6n galego. ¿Qu6 difeProfesioriales), sobor de todo por- nizados moi ben, ' teñen moitos
rencias notas entre o f útbol e o
campos, instalacións, da_n clases
que se pensaba que se se metian
teni1?
os aficionados podia haber pro- aos xogadores, etc. Se non se
da
a
canteira
non
se
pode
facer.
Moitas. O tenis é individual e
blemas que nos impugnaran a
no fútbol hai unha cantidade de
asociación. Pero como o concepto Por exemplo eiquf o· Celta non tén
cousas entre ·bastidores: directiva,
de profesional dictouno a Federa- campo de entrenamento, o Gran
entrenador e prensa, que a xente
ción cunhas nor.mas un pouco Peña non tén prácticamente onde
non .ve .no campo.
súas que non están en conse- xogar, o Composte'la xa sabedes
cuencia co que nós pensamos cómo está ... A canteira non nace
Panorama do tenls en Galicambeouse a cousa por AFE do ceo, hai que faceta. A idea pacla ...
réceme
moi
boa,
ao
xogador
gús(Asociación de Futbolistas EsVai millorando, subiu ·moito,
pañolas), e dentro desto enténde- talle méis xogar r:io sítio de onde é
pero tropézase coa falla de pistas.
pero
sin
canteira
non
se
pode
lese por futbolista profesional todo
· Comprfa quen dera clases, pois
·
aquel que perciba algo por xogar. var a cabo.
senón ao empezar a xogar colles
¿Qu6
6
un
•ogador
de
fútból
Con este conceptÓ calquera xogamoitos Gefeutos que despois son
dor de primeira ou segunda ou con re1pedo a uñ club?
moi maios de correxir.
_A
relación
que
hal
hoxe
tén
que
calquera outro que sinta o fútbol
¿Cáles che parecen 01 porteicoma algo profesional éo, o cal ser totalmente abolida. Cóutanroa de Galicia con móis porvir?
non quere decir que non poida che totalmente a tibertade. Non
hai dereito a que o. club poida detraballar noutras cousas.
Buyo, Qaudio, Millán e HorHai xogado~s de «amateur8» cirche a qué hora lés que e8tar na
tas ...
casa,
o
que
podes
·co,Tier
..
:
Adeque son verdadeiros profesionaDianteiros aos que lle t61
les, o que pasa é que por unha se- mito que ao xogador se lle marmóis medo no campo ..•
rie de razóns teñen que ter ficha que o horario de entrenamento,
Garda e Castro cando estaban
da «amateurn. Por exemplo: limi- clases teóricas, etc., pe~ ao safr
no Ferrol eran mol perigosos. Gartación de edade en terceira divi- do campo é un ciudadano coma
outro calquera e tén que ter a
cía era moi perigoso arrincando
sión.
GARDANDO A PORTA DO EQUIPO DE SANTIAGO
de atrás e Castro era un home de
Eu, por exemplo, xoguei con fi- mesma fibertade ca 01,.1tro ca~que
cha de aficionado no Compostela ra. Se ás once queres Ir ao cine do» non valen. A un médico que guén lle di que non pode safr de choque.
e era un verdadeiro profesional. vas ao cine.:. que o debas facer ou . teña que operar o dia seguinte a noite. Hai un libro tlduado los esvida ou morte ou a un albañil que davot de oro .del bal6n de ToXa sabedes esto do «amateurismo non xa é outra cousa. Esas cousas
teña que subir nun andamlo nln- más Martfn que di moi ben todas
marrón»... Pra poder englobar esta que din «da lmportancia d\ln partiPINTOR E VILAQUINTE
xente foi polo que sacamos a palabra profesional, que é un concepto moi discutible.

co._

A cana nos rfos

Os fins dÇI Asociación son:
Esixir. o cumplimento dos
contratos por parte dos ciubs.
O fracaso da caza fai aumentar
2 Abolición dQ límite de edade
Pastoreando ribeiras, K9 safron
leártlca e Hmite meridional da dls- o Xallas, que polas súas paisaxes
persi.ón. ·do salmón) contan con Mustifica & ñosa visita; o Tambre, a presión pescadora. Os coutos
pra o exercício da profesión.
os vagarrlos. A xornada Inicial non
3 Nova ·reglament~ón d~ Oe- foj boa, pois os rfos lev.eban as en- factores primordiais pra. e multi- cuias troitas xa femecfan -a des- proliferan tento . coma na caza,
· restando posibilidades ao pescareito de R~tención.
·
çtientes desencadeadas pok>s-de- plicación de todos os peixes. Polo
pensa do mosteiro do Sobrado.
4 Elaboración do Estatuto do . rredeiros dfas do febreiri~ tolo. . seu réxime _de <<batidos» son o
O Ulia, que nace na fonte - dor rhái~ hum.ilde, e sobor de todo
xogador de fútbol profesion~. _Poucas pescatàs, a fondo, pra te-acougo propicio _dos satmónldos,
Ulloa, por terras de Chantada se- aos ribeiráns con dereitos é ribeira
Negociación cos _ciubs dun dicia dos mifloquelros. Os que qu~ aman as· augas nldias, ·é beira
para, máis abaixo . d& súa con- do rio que arrolou es súas vidas e
nçvo Contrato de trebaHo.
g~aron_ a veda -.etopáronse en
das cachoeiras que fornecen o fluencia co Tambre, es ribeiras de _ nos que se Iniciaron con enz6 de
k'lclusión d9 fu:tPolista nun ré- moitas ribêiras _cóas _
seflas dos . ·osfxeno pr~ e .súa bioloxra.
A Coruña e Pontevedra. -O vaga- alfinete e boliñas de pan de broa.
Coma antano, sigue sendo o
xirrie da S.S.
furtivos, redes dormentes, espit'leA nosa fronteira fluviat comen- rrlos lanzará o seu apareHo por
..Poeta en marcha dunha mu- ·Jes e outras meias artes, -amén . za no QmtéQrieo, co rio Eo, •an- _ Herbón, -lapido, Slnde, )(!monde e tempo. da man, e cana e un rfo.
tuaiidpde propia.
·QISEO ALONSO
dos--salt~s hidroeléctricas e 88 po- - zándo ao sall)'lón (foi o único que ou~.ros pozos -é percura . ~ -tirón
Negoç_lación pre o.b tenclón de fucións qu~ màtan as aug:as. Son este eno deu. tres exemplares), pra t?ravo . do salmón. Tamén pode
recursos etfpicos en ·pase ao vellas maña~ e meias.
fin~~r, pulanâo moitos rios, ne foz
sentir e tolta do reo e doutras esdereito a imaxe, quinielas,
Estimase que perto de_ trinta
eti~ntica dç M1f\o, rro pai ~os gapedes que sintan a tentación da
etc.
mil._pescadpres e~rearon a desve- tegos, que percorre '340 kilóme- cucharlf\a.
Pra conquerir e1to, ¿contades da. Calcúlase en dez mil kilóme- tros deica e súe aperta co mar,
Polo Umla pode atoparse cos
m~to1 medio1?
tros 11 lonxitude da n.osa rede flu- salpica~do . de -afluentes as terras
«salmoneteS)), que asf cháman OS
BUYO, (Oeportfvo}.
De momento temos es cuotas. v.ial, que a unha anchura media de de media Galicle, e sempre tire do reos deste rfo. ·Polo lérez pode
S. SANTOME (Celtá, MARcuotas son fixas e de oitocen- cinco metros· vén dar unha masa seu seo e ofrenda da troita maior. . deixar cafr o seu anzó nas lagoas
QUE (Pontevedra), MANOLO
s pesetas, non sendo a dos que de augas continentais .de cinco
Seg~indo neste lanzar e caou «Salóns» cobertos poia ·verde
(Celta), RICHARD (Deportivo) .
n exercen, que só pagan a mi- mil hectáreas. Deste xeito -se as miñar, outras calnes que se amo- . galla · dos salguelrales. O mesmo
GARCIA (Oaportivo), COde.
sarán
propicias
son
o
Masma,
polo Verdugo e Miñor.
cousas anduvesen ben.-. poderraRRAL (Ferrol), NANDO (Fe¿Pensades facer unha fedemos chegar a unha rentabilldade landro, Sor e outros.
Nesta Improvisada viaxe de
rrol).
ci6n con outras asociaci6n1 de de máis de trescentos mil kllos de
Percurareros as augas dóces
rfos, se vamos a Ourense, á beira
CARLOS (Celta), A. CASrtl1ta1?
troitas por ano, aparte os salmóns de A Corui7ia, polo ,Mera, rfo anta- ~ de rfos troiteiros coma o Limia,
TRO (Deportivo), POUSADA
De momento non hai relacións e demáis especies.
no saimoneiro e hoxe mol troitelAmoya, Avia, Arenteiro, Bibei, Tá(Deportivo).
n · outros sectores. Olscutiuse
Os rios galegos, polo seu réxi- ro; polo Xubia, a reos e troitas;
mega e outros, tamén podemos
SUPLEMENTES: MILLAN
bor de se meter os entrenado- .me climatolóxico, o seu sistema polo Eume, Mandeo, idnzando as
seguir os embalses onde mora
(Ferrol), CANOSA (Celta), TApero non nos pareceu lóxico orográfico, a súa vexetación, fon- me~mas especies, coa lembranza
esa dama que se vista coas cores
PIA (Lugo), GOMEZ (Celta),
rque ás veces hai Intereses dos o situación xeográfica (tránsi- dos antigos «caneiros»; polo
arco da vella, ou sexa, o «sal-'
TRABA (Compostela).
ntrapostos.
mo irideus>>..
to antre as rexións africana e pa- AJ16ns, en terras do Bergan~iños;
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UE SON DE · TODOS
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO

A egt'Jn o Código Civil, os bens son de domínio
público ou el propieclade privada. O primeiro requisito el in ben de domínio público é que o seu titular
sena a Administración (Estado, provincia ou minici:.
pio) ro nunca un particular. Mais non abonda con
esto, xa qu esisten leis da Administración en que
tén o cc. ráct r de propiedade privada coas diferencie: ~ qu mirar ·mos. Esíxo o, pai . outro requisito: o
el , tino directo dose ben a unha función ou servi cio
úbli .o; on concreto s rán b ns d domínio público
"' cJ stinndo a uso p(;bllco oma unha carreteira,
un .,crvicio pú lico coma unha esco la, ou A fomento
da ri ¡u z n cionol coma as minas, ou a defensa do
t rri orio. Entr os que o Código Civil cita especfficam ntc, temos os camiños, as vías, os portos, as
pon te , é1 ribeiros, as praias, te.
Este mos diante dun tipo de leis que, por en tencl r o Estado quo son precisos pra o ben estar da
col ·ctividado, non poden quedar ao servicio individu al, polo que os substrae da propiedade privada
como m dlo d asegurar o goce e a utllización de
todcs. Pod mos d cir que a caracterfstica dos bens
d c!ominio público é a ckJ estar fóra do comercio:
no n so odo di ·poñer deles (vendelos, nln hipotecalo , nin cionalos, etc.). non se poden emb.argar, nin
pr pior. nin adeç¡uirir a cos"ciedade pola poseión e ntirnwda, etc, Estas son ademais as notas ·
q ciif roncic.: n estes bens do domínio µúblíco doutr ,, b n potrimon io do Estado.
rnmo . ntón, que a principal caracter!stica
do tJ •n<· pllbll o ó o
ren d uso c.o mún, é decir
q JCi poclon utflizl r por ca lqu ro. Asi, 1 galrhente o
U'O d ni< r t< rritorlal ,ntónd, e por navegar, fon1 L r, p l C.tlr, etc.; d v O XOito O USO público das
prul oR nut 1ln1 c.: c lqu r«. pn:i po ear, bni"larse, recoll< ·r rndriL 1, t ,ndor rou
ou rede , v rar ou enca1w 11r rn, mt <1rcnclón, , r om· nos rios pód solaVdr ro upo, clur do b ·b r l1 ç¡ando, te. Pártoso pois
cl un p1 in .! pi el 1 om1 ritl1Jilidt1cl do u o , d tal xeitp q o o cil•:frut d< ún non lmpid o dl sfruto dos
el •mtli ·. /\ ~ , v
s o u ·o f 1vor e a un s tor da poliodc.ió n
r clrcunst m la
sp cialos: asf. por
t' , rr 1 • nun poirno t n pr f r ncio o qu amarro o
11 o !-i bor cio quo von ali p scar ou buí'larso.
Pro t t p{1m no, co n qu és veces pódese dar
o uso priv tivo d tes bens p úblicos. entendendo
por tnl
utiliz ción en esc lusiva impedindo a dos
d n o i . Poci qúe esto seña normal no senso de
qu ó o millar
ito pra cumplir o fin público previsto. como s ría o caso das augas pra o abastec'em nto los cidado ; noutros casos non é asr:' pénsese por ox mp lo na instalación de mesas de bares nas

Decotfo xurden problemas dabondo do enfrentamento dos que pretenden a utilizaci6n
particular de. bens ~e dominio P,úblico e outros
sectores do pobo que vifta.n disfrutando dos mesmoi. Recordemos, p01 exemplo, o caso d49 . Baldaio, onde unha concesi6n a unha empresa de
estracci6n de area privaba aot vecift0t 'do libre
marisqueo que de sempre esistira naquela
praia; outro aemellante plant6xa1e no Baixo
Mif\o onde os pescadores miran c6mo a lamprea,
o meixón e tanta• outras riquezas desaparecen,
botóndolle a1 culpas 61 areirat que •• instalan
precisamente no• lugares de desove apedrando
as crfa1. Quentei e1t6n, tam•n, os enfrel".ltamentot entre mariñeiros e club1 nóuticos, concretamente nas praias da Canteira, en Combarro, e
na da Banda do Rfo en Bueu. E bo, xa que logo.,
saber un chi1co móis sobor do dominio público e
as concesións, e imos tentar de dar unhas ideas
~bor do tema.
·

aceiras, ou a colocación dun kiosco, que a o fin e ao
cabo impide total ou parcialme:~~e a utilizaçiÇm fin.a!.
Requírese nestes casos unha licencia ou élU toriza~
ciórÍ da Administración.
O caso máis claro do uso privativo é o· das -con:..
cesións admin"istrativas, polo que se outorg·a a unha
persoa determinada o uso.esclusivo dun ben de dominfo público. Enténdese a concesión en principio
coma un dereito que o titular pode e><ercer no seu
interés particular e, ao te111po, com~ unh~ función
que a Administración lle confía pra realizar unha
obra dé inte_rés xera l _(así a Admini~tràeió.n en lugar
de esplotar directamente a riqueza mineira concede
a mesma a particulares) .
·
Este abandono das súas . funcións pola banda
da Administración tên a triste consecuencia de que
cando os administrados piden contas sabor de tal
servicio, atópanse con que non abonda con discutir
o posible ihte"rés xeral que tales· obras puideran t er;
ha! polo medio xa os intereses particulares do concesionaria (tal foi o argumento utilizado no caso da
· Autopista dq Atlántico}; por outra banda a concesión faise baixo unha cláusula ·.sin perxuicio de terceiros, o que vén ser qu~ a Administración declara
. sêla ·neutralidade e 1'.responsabilidade .. o que se "enfrentará . co"s posi.bles perxudicados é o . con.tesiqnario, o que por certo evftalle á Administración s¡tuacións ben incómodas (no caso · das Encrobas recorden que houbo que- discutir cori Lignitof; .de Mei. rama . e non coa 'Aqministradón, â quéri posible. mente poderfaselle· ·presionar moito máis que a ·unha e'mpre.sa pa'rtlculár):
.
De todos os xeitos:, o carácter ·de ccilaborador
da AdmÍ~isÚaCión. que n'un .primeiro int~e tivo ~ fórmula do concesionaria foise perdendo. Moitas das
coneesións non implican a prestación r~a l dun ser- .
vicio· público. Ao meu entender tal era o. caso dos
clubs náuticos e da_s praias privadas: .impedJa o dis frute xe ral e, aínda máis, o xogàr co medio de vida
dun grande sector do pobo, corria é o m_ariñei:ro, en
favor dos socios dun dub ou dos clientes duri hotel,
vai por completo en contra da natureza dos bens de"
domínio público.
E na espera dunha fonda reforma .de tal estado
lexis.lativo opóñase ·ás cónc.esión~; cada . \ipo déstas
tén as súas condicións xerales asf coma un estricto
. plazo de duración. En~érense de ambas as dúas
cousas; sobre-todo das súas condicións, xa que un.:.
ha grande parte -dos concesiónarios no_n as cumplen, o cal será ~nha base pra esixir -da Administra.qión que à revoque. Escómencemo.s as( a recLi"perar ·
p~a o noso disfrute os bens qué son de. todos,
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da terra asoballada
ALCALDADAS
Como vobt d ' S saberón. odo
os nnos o patrondlo Alvaroz Ude
concorm cr .tos pru arr glos d vi vcncids rurais ( r.c 1 dos, divide

Pasado e rto tempo, algúns
dos nosos vociños recibiron a notificación da concesión do creto;
nós, ao non comunicá rsenos nadd. dirixímonos ás oficinas do patrornito Alvarez Ude en Lugo, anel ,,os di eran que non recibiran
ª" no as solicitudes; nembargant
sf estaban as dalgúns bos
amigo• do AI alde e as de bastantes v ciños da vil de Triacastela cun nível de vida bastante
~ccpt ·1ble , a vi endn cios cales ser:ióllanos que non ó precisam nte
rurnl.
Visto O!:ito diri imonos ao
A unttlm nto anele o e cribente
informou do que s nosas so11 itud s s lm. rn o Alcald pra
c.I volv rnola
e espricarnos a
au , pola que non for n envia das a Lugo.

s u

omig

o s 'cuac s.

Nós cumplim ntamos os imt so
e ntregán olas no A un torn nto.

Nós alndo ho. non recibimos
notificación de ningún tipo e paréc no que houbo t 'mpo a tela:
ntr 1 mos a solicitudes o 31 de
outono.

1

R
A
ti

e
n
b
d
n
n

o

s
s

CI

e1

g1
er
SE
' CE

m
fe
te
d¡
d<

-cc
e
Eiquf sábese -fundadamente- que o Alcalde andivg ofrecendo o creto .a certas persoas a
condición de que abrira n unt1a
carti llu no banco no que el traballa.

axudas que asegún o señor Ministro de Educac.ión e Ciencia todos
podemos soficitar, decidímonos a
facelo, dado o noso baixo nivel
económico, (lémbrese que o soldo
base imposto polo ·Goberno é de
1 5.000 ptas.). i e resul tado foi desastroso 1

Non podemos resignamos a
que os nosos fillos sexan os eternos marxinados, por culpa dunhas
estructuras que non cambean a
pesar da democracia; xa que hastra pra mete!os nunha escola estatal fai falla recomendación, o
Estas son as bondades dun Alnon queda ah f a cousa, pois concalde democrtJtico. ¿Durarán moitando .uniformes e libros cánto
to? Agradecémoslle de antemán a
Asegún a ruín información reci- gasta cada rapaz, se aínda non
publicación desta carta no seu
bida na Delegación (e decimos sub.vencionan o transporte e desdia rio.
ruin porque cáseque fixo falia un gaste de material e a calefacción
sacacorchos pra que os ~unciona dos párvu los nalgunha escola esAtentamonte,
rios contestaran ás nosas pergun- tatal.
Nembarg antes pra estes
Antonio Aira
tas) , atopamos que as citadas be- nenos non esisten axudas, aínda
Manuel L6pe1
cos son somente pra os colexias ·que xa é tempo da que teña n en
Xosé Manuel Celeiro
privados non ,,,ubvencionados.
conta aos económicamente débiTriacastela • Lugo
les, e por favor, máis información
Nós · revelá monos anta esta innos organismos oficiais.
xusticia, xa que nesas escolas poden estar somente os fillos des
SUBVENCIONS
Amando Miguéle1
privilexiados socialmente, poisque
A ESCOLA
Enrique Torres
un obreiro non pode manter ese
Lui1 E. Alvarez
gasto
dadas
as
súas
posibilidades
Somo un grupo oo pais ·de
Mada Carmeo BarraJ
ulumnos que m diante esta carta económicas. Entón xurde a perXosé Lu(s Calvo Portela
imos manifestar diante da opinión gunta. ¿por qué estas axudas son
pra o capital e non pra a clase trapublica a seguinte protesta.
Ao escoitar as tan cacarexadas balladora que é quen o necesita? Pontevedra.
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OS PETOS DAS ANIMAS
A nécesidade dese sentir máxico, relixioso, que envoltaba os
nosos ·devanceiros, non se espresa de millor xeito que nas
súas obras, nos historiados cruceiros ou neses cativos moimentos que inzan Galicia, sempre nos adros das ermidas, nas
encrucilladas ou nos camiños:
os petos das ánimas. N~les represéntase . con rechamantes
cores o tema das almiñas do
purgatorio. Pra o galego non lle
abonda un alén resumido a Inferno e Ceo, tiña que potenciar
algo acabalo dos dous: o Purgatorio; e velahí cómo a forza de
padrenuestriños e de esmolas
·aquel noso abó coidaba que non
había que-dar ningunha almiña
sin purificar as súas penas ... Todos os galegos de entón debian
estar no Ceo, porque ainda se
gastou b~n traballo e pedra-, pregos e esmolas defolladelata, polas almas do Purgatorio. O temor aguilloaba ao camiñante
decote, pois nestes retábulos de
pedra ou madeira escenificábase o ~rrepentimento, a purificación polo lume. Nel fervian bispos de báculo e mitra, cregos de
bonete, caciques de chistera e
chalina, pelegríns, frades, nenos,
mulleres, reis, labregos; todos
tiñan alqunha falta que limpar e
velahí. Mais outras veces sempre hai un folgo cando se repre-
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senta á Virxe do Carme repartin-do escaputarios; é esta unha
iconógraff a que callou · dabondo
en Galicia.
Curioso é un retábulo da
igrexa de Ourantes en Punxln no
que en tres esceas represéntase
o inferno, roxo e marelo polo lume, que non dá feito a chamuscar a unha xentiña espida, hastra oarbilampiña, indefensa. Os
sapos e as cobras máis inimaxinables reméxense entre os corpos dos «pecadores». No medio
está o Purgatorio: ali o lume xa
non tén tanta forza, as labaradas
purifican aos que ainda non están condenados, poñen ·as mans
-dereitas e miran pra o Ceo. O
Ceo aquel tén un aire moi seria:
mesmamente semella un · cenácu lo de intelectuçiles. Todos
os bienaventurados con cadasúa barba, os santos rin as lerias
que botan dos elexidos e da Trinidade, mais dentro dun creto
que acomete consigo. O retábulo de Ourantes, polo que lle
ofrecfan ao crego, hai uns
anos, vipte mil pesos, é unha
lección da sicoloxl a, da socioloxía e da antropoloxf a do p·obo do
século XVlll. Poida que esta
obra aínda siga en Ourantes.
E nembargantes, houbo quen
co autonoxo á cultura do seu
país renegou de todo, hastra das
manifestacións artísticas do entorno no que se criou. Caso é o
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que se di de Doña Emitia de Pardo Bazán, que seica nas tempadas que botaba en Mondariz
non daba feito a lle decir ao alcalde que tiña que mandar rntirar os petos das ánimas que seica acometían contra a estética
refinada dos señoritos auguistas
da colonia forasteira do balneario. Doña Emilia, se é q•Je así foi,
semella ao negro que se refrega
con lexía pra poñer o seu corpo
máis branco. Eis e que ainda
non se desterrou de Galicia : ese
fetichismo peloteiro polo importado, polo alleo, que non é outra
cousa máis que o noxo polo noso, deica chegar a rebaixalo a
artesanla de probes a/deanos
burriños.
Na loita pola vida dun pobo
subxacen xeitos tradi cionales
que os artistas honrados saben
potenciar, despreciando revelli dos elementos mortos, liturxias
e cultos que paralizan a verdadeira función da arte, a comuni cación. Tamén saben os artist as
desbotar o importado, escoller e
seleccionar o código artístico
que leve· á madurez nacional.
Escultores ourensáns coma
Faílde, Arturo Saltar, déixanse
escoitar dende as súas obras
feitas con ese zume limpo recollido dos frontales, dos retábulos
das igrexas, dos petos de ánimas comunales destes camiños
F. SENEN
do noso Fisterre.
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andando aterra
RETRATO DUN _PARENTE E
ALGUNHAS NOVAS MAIS
Entre a ~ente da miñ_a parentela que )(a non asiste, lembro
con especial agarimo a un curmau de meu pai que se chamaba ·romás Núñez Reguela. Era
da Casa dos Reguela, de Astariz,
no concello .de Outeiro do Rei,
na outra banda do Miño, según
o río corre pró mar. Estudara en
Santiago de Compostela i en
Salamanca e comenzara a· exercer a súa profesión de médico
en Abadín. logo fíxose dentista
- tiramoas que din os portuguesés - e tivo clínica aberta
en Villalba -t en Lugo.
-Compre aclarar, denantes de
seguir pra diante, que si ás ve·ces escribo encol da xente da
miña .parentela, fago ben. E preferible escribir de cousas e foi.tes que ún conoce que rion an.:.
dar ¡nventando .parvadas, falando de enaniños ou repetindo
-contos de fadas que ninguén cre
e que non veñen ó caso.
Seguindo con Tomás Núñez
Reguela ~irei que era o vinculeiro ou morgado dunha irmandade de quince me·mbros. Súa nai,
que se chamaba Francisca, quedara orfa moi nena e criárana

Por M. -HORT ÁS VILANOV A
dous tíos solteiros que permaneceran na casa: a tfa Manuela
e o tío Miguel. Tomás tiña unha
grande € fonda devoción polo
tío Miguel, que debía ser un home moi pavero. Entre as obras
discurridas e realizadas polo tío
Miguel hai que sinalar as reformas feitas na Casa de RegOela,
consistentes en pisbla de novo,
deixando un cuarto máis alto
que o outro, de tal xeito qu_e, de
habitación a habitación, había
que subir ou que baixar un es·Calón ou dous. Outra das súas
obras foi un hórreo, que erQ{Jen
no curral, frente á palleira, de
maneira que, ·denantes de erguer o hórreo a herba seca podíase descargar dereitamente
- dende o carro ó piso da palleira i
había -que subir a herba 6 lombo. Entre os inventos do tio -Mi.guel hai que contar tamén o dun
muíño, moi in)(enioso por certo,
que moía movido pola auga da
choiva, dende novembro ·a marzo, cando, a unhos trescentos
ou catrocentos metros, podia
dispoñer nada menos que de todo o caudal do rfo -Miño.
Tomás Núñez flegOela ou Tomás de RegOela era un home de
ben, xeneroso, simpático, moi
galego, estremadamente socia-

ble e gran fal~dor. Fora alumno
de Novoa Sàntos.polo que sempre- gardou unha grande ademiración, Er:i Salamanca tratara a
dqn_Migue~ de Unamuno do que
contaba algunhas anécdotas.
Da súa época de dentista en Villalba hai unha testimuña !.i teraria do presbftero O. Celestino
Cabarcos, párroco de Lagoa no
Valadouro, que, ás veces, firma-'
ba ·co seudónimo de «0 Bruxo
dos Ermos» e que· no seu libro
Cóxegas, impreso no obradoi.-ro de A. Santiago, de Viveiro, no
·a no -1955, .nas. súas páxinas 49
e 50, pode l.erse -un poem.a no
que fala do meu parente, nestes
versos que, por certo, non son
nada bós: _
Unha vez veu unha vella
aló da Chaira; a Gontán
·a consulta, a c/Js Regue/a
que era un médico que habia
en Abadín...
·
Cando -RegOela era médico
·en Abadh Noriega Varela exerda de mestre no mesmo axuntamento, na Graña de Villarente,
de onde era tamén nativo ·ún
dos grandes poetas chairegos:
Aquilino ~glesia Alvariñ·o. Por esta razón e outras máis Noriega
Vara-la e Aeguela-fixéranse grandes amigos.

Noriega Varela iba a Lugo tódolos anos polo San Froilán, dicen -que eu non o sei con cer..:
teza - que convidado por Xe rardo Castro, o editor é inÍpresor
do famoso repertorio «O gai.teiro de Lugo», desgradadamente
desaparecido e pró que Noriega,
ó ben visto, escribJa o «Xulcio do
ano». Noriega Varela era moi
popular en Lugo e, cando este
servidor era neno, contábanse
moitas anécdotas del.
Debido 6 paren.tesco 1o trato
fraternal que meu -pai levaba
. con Reguela, este barbas que
escribe, cando era neno, pasaba
temporadiñas en ·Lugo na casa
deste parente. Aló polo anô trin, ta e nove, corenta ou cecáis no
corenta e ún; pois non teño seguridade -na data, ainda que a
teño de que servidor andaba da. quela polos nove, dez ou once
anos, fombro que sobor das dez
. da maM, carido voltabamos Re_guela e servidor dunha horta
que éste tiña nas costas do f>arque, 6 pasar pola P1aza de Santo
Domingo, ·escoitamos imha voz
que berraba:
-¡Don Tomás, don Tomásl
.. Era a primeiros de outono. O
que berraba era un home ó que

lle estaban limpando os zapatos.
recostado contra os ferros que
protexen a baixada ós servicios
públicos que aínda hoxe asisten
na Plaza de Santo Domingo. A
min semelloume un home moi
grande., forte, vello, cunha zamarra 6 lombo i o sombrei ro
posto de través. A súa fa cha impresionoume. Reguela chamou lle Antón e deulle unha grande
aperta. C<?menzaron a falar. O
home fíxome unhas garatuxas e
agasalloume cunha peseta en
prata, que eu collín súpeto como
(Jn lóstrego. O home comentou
con Aeguela:
-Oué neno tan bonito . Non
sabía que tiñas un fillo tan cria do.
Reguela respostoulle :
-Non é meu fillo. E fillo do
meu curmau Antón de Hortas.
que vive en ·outeiro do Rei.
O h9me replicou, sorrinte e
picaresco:
-¡à.ué lástima de peseta!
Meu parente Tomás de Re guela espricoume que aquel home era o .poeta Noriega Varela -i
agasalloume cun exemprar de
«Montañesas», xa sin pastas.
desencuadernado,que,andando
os anos, gobernei póla miña
mau e que aínda conservo.

i

oidioma
«HUMANO»,
NON «HUMAN»
Nes.ta sección intentamos
tratar algúns -temas do noso
idioma nos · que a ·opinión das
duas institucións lingOisticas
galegas e dos entendidos é unánime ou, polo menos, xeral. -(E,
de paso, qui~éramos advertir
que na actualidade existe acordo xeral na grande maioria dos
temas que afectan á.nosa língua
escrita, en contra dunha divulgada impresión ·de enfrentamento entre duas tendencias.
Desde logo, as poucas discrepancias que aínda perduran non
poden constituir xa unha discul-

Por
pa seria para que ninguén deixe
de estudar, escribir e falar a nosa ~ingua co pretexto· de que
non está unificada.
Un dos puntos nos que ~stá o·
acordo )(arai é o -que se refere
aos sufixos -án e -ano. Intentamos aquí expor sucintamente
esta cuestión, seguindo as «Bases pra unificación das normas
lingufsticas do galego» (pp. 2 526) :
Podemos distribuir as palabras afectadas ep tres grupos:
1t Palabras que en galego somente teñen a forma en -ón (no
masculino. se· entende): proceden xeralm•:mte da terminación
latina -anem, e coinciden co es-

.pañol: alemán, can, capitán,

XOSE-MARTIÑO MONTERO SANT ALLA

- grupo precedente, entraron mocatalán, guardián, pon, suldernamente no idioma. Tanto en
tán, etc.
español como en portugués o
2) Palabras que na fala _gale- . resultado destes vocábulos ·é taga teñen fundamenfalmente as
. mén -ano. Eis o que din, respeiformas -ón e -ao (-ón na parte
to deste terceiro grupo, as citaatlánticu da Galiza, e ao na pardas «Bases» (páx. 26):
te centro-oriental): proceden xe<i'En época moderna rehabiliralmente da terminación lati·touse o sufixo -ano por via culna -anum, e en español deron ta, primeiro en palabras de ca· ano: man, Irmán, crist1án, etc.
rácter libresco (humano, repu3) Existe un terceiro grupo de
blicano, anglicano) e despois
palabras, que é con moito o
tamén en palabras de carácter
máis numeroso dos tres, no que
popular (americano, peruano,
a form_a que se aconsella para o
rosaliano, pondaiiano). Natugalego é -ano. Estas palabras
ralmente, cos seus femeninos
proceden tamén da terminación
en -ana: humana, republicalatina -anum, pero, diferentena, rosaliar'.ta, etc.
mente do que sucedia coas do
Como en castelán non se fai

diferencia neste caso entre as
entradas antigas e as modernas
(hermano o mesmo que humano), de aqui resulta unha
fonte de confusións no galego·
escrito moderno. En tanto non
aparece un diccionario de .dudas
recoméndase acudir a un diccionario portugués e f ace-/a equivalencia
port: -ao = gal. -ón (port.
cristao = gal. cristión),
port. -ano = gal. -ano (port.
humano = gal. humano)».
Portanto, debemos escribir
humano, humana (non hu-

món, humó); republicano, re_.
publicana; urbano, urbana,
africano, africana; etc:

GUIEIRO
CINE
A GUERRA
DAS GALAXIAS
Resulta ben elocuente a incapacidade do cine americano actual pra renovar o seu arsenal
propagandístico do american
way of /ife frente á maldade dos
tota/itarismos. Esta incapacidade amósase no manexo das
mesmas constantes (tipos, esceas, actltudes diante da vida,
intencionalidade ... ) que as empregadas nas tradicionais pelícu las de vaqueiros, nas de torneos medievais con príncipes e
princesas. e nas archiconocidas
bélicas oncol do herofsmo americano na Segunda Guerra Mundial. Só hai un lixeiro cambeo:
maior ambigOedade á hora de
concretar o enemigo. Efectivamente, agora xa non se atreven
a decir abertamente que é o comunismo, senón que xogan cos
estereotipos que a visión capitalista creou sobre o mundo socialista, especialmente a URSS,
pra que o espectador trague incoscentemente, dunha maneira
burda. as referencias implícitas.
Ademais, lévase todo a un mundo pretendidamente fantástico,
que máis ben adoece da maior
falta de imaxinación que darse
pod . O i nquis coidan que
poñendo moitos ouxetos
el ctrónico xa se logran afectos spoct culor s. Conste que,
n ste osp cto, moitas polfculas
do romanos superan esta ciencla ficción, quo resulta cargante,
oux tu 1, confusa e probe.
Ct1rlo o tamén o p, p 1 qu
cumpl n, n filme, os p r oaxos
con form hum nold ou p ra11l11wl. Son el 1r s rofor 1101 s
u s pob
non superior s, o
po o domin do , os pobos
o/vox s, ou ben aos tipos corrompidos e marxinais socialmente falondo. Evidentemente,
o modelo imperial subxace a este esquema. A ga laxla encargada de liberar ás demais do xugo
imperial totalitario e burocrático
tén homes moi representativos
do tipo ideal ianqui (brancos e

laranxas frente a marróns, grisallos e negros dos malvados). Hal
o representante dos negocies,
home simpático, pragmático,
amigo do diñeiro, pro que, á hora da verdade suprema, se comporta como un cabaleiro de verdade. Non falta a representante
femenina aristocrática (os valores xerárquicos ideais non deben desaparecer, mesmo por
estética). Cárgase a intencionalidade no representante da mocedade, convertido, polo bo
exemplo dun vello idealista e
puro, á cega fe na forza da loita
que asume en prol da súa galaxia. Capital, tradición e forzas
armadas (esprito combativo,
idealmente firme na mocedade),
salvarán Norteamérica de todo
oproblo e da falta de confianza
en si mesma.
A guerra das galaxias é a representación dun cine vello,
reaccionario, rutinario e falto do
menor sentido do entusiasmo.
Unha forma cretinoide de facer
propaganda pro-imperialista.

vando as cadencias e melodías
propias da música celta, percuramos adaptalas ao gusto actual, e damos cabida a instrumentos electrónicos- coma guitarras, violín e outros, ademáis
da bateríá e o sasofón. Non
abandoamos, así e todo, a gaita,
a bombarda e demais instrumentos tradicionais . da nosa
música. En canto ao outro, o noso grupo traballa sempre coma ·
tal e dentr~ del non hai ningún
líder.
-~Tentades facer música
popular ou de élite? ¿Cól é
habitualmente o voso público?

-Nós tentamos facer música pra todo o mundo que nos
queira escoitar e gustaríanos
que o noso público fora ·o máis
variado posible, dende o obreiro
ao universitario.

-¿Formades parte dun
movemento folkl6rico e cultural bretón ou sodes un caso
illado?

CARLOS SERANTES

MUSICA
GWENDAL,
A MUSICA CELTA
A actual música celta tén un
dos seus altos representantes
no grupo bretón Gwendal. Bruno Barre (violín), Jean Marle Renad (guitarra), Jouen Laberre
(frautas, bombarda, sasofón,
gaita), Patrice Gurupallo (percu ión , mandolinas) e Roger
Schaub (baixo). fan, baseándose
on temas populares celtas, com xlgas irlandesas ou cantigas
bretonas, unha música totalmente actua l que abrangue dend o reggae ao jazz, que fai rebulir o público nos asentos. Esta
xungu ido a popularidade dos
seus precios fai que o grupo
seña cada vez máis conocido en
toda Europa e que como os propios membros manifestaron a A
NOSA TERRA, axiña actuarán
en Galicia.

-¿Coftecede1 Gallcia?
-Sí, un país celta ...

-¿E os ~úsicos integrados no
.m9vimento folk galego?
- Non, .temos . noticias de
que esisten pero ~unca -tivemos
contactos con eles.

-Preséntaievo1 coma intérpretes de música celta,
¿qué é pra v61 o mundo celta?
- E unha seria da países
cunha identidade diferenc.ial que
non se pode ignorar, pero esta
nunca pode implicar ningunha
clase de racismo nin de esclusivismo ; é unha cousa que está
ahí como está o mundo árabe
ou outras entidades culturais e
raciais, e que lle hai q~e dar a
importancia que merece.
-¿Onde tén móis ésito a

vosa música, en Bretafta ou
noutros · palses onde vos actua1te1?
-Ben, nós' deica agora tivemos o mesmo ésito en todos os
sítios, foran cales fÓran as súas

características culturais, o mesmo en Madrid ca nun pobo da
Bretaña.

-¿Cóles son as fontes da
vosa música?
-Xeo"gráficamente, como
somos btetóns, rec~llem9s temas populares da Bretaña e, en
. xeral. dos países europeas ª~"'
lánticos·, galeses, irlandeses, etc.
E gustaríános recollelos. tamén
galegós se puidéramos. Estas
cancións recollémolas do pobo,
ou ben de cancioneiros coma o
do Museo Nacional de. París ou
outros polo estilo.

· -¿Cól é, logo·, a áportaci6n musical do gr':JpO e de
qué x~ito enquenllades, tedes
algún líder?
.-:. Ñós coida&ios que a músi' ca tradicional na que nos baseamos tivo un senso noutras datas, pero hoxendía, se non se
adapta á cultura musical actual,
deixa de ser un medio de comunicación. Por eso, af nda conser-

-Formamos parte dun movemeAto, pero nós, en canto
grupo, empezamos coma amateurs, porque nos gustaba facer
música folk célta, ' e d~biÚo á
grande aceptacióñ que tivemos
no público atopámonos metidos
nos circuítos comerciàles e asf
estamos agora.

...:_¿Qué papel lle atribuídes
ó vosa música neste contesto
social? .
.
-A música dentro dunha sociedade.-, dada .po.de cumplir un
papel .de ali~nación ou int~ntar
renovar a socieda·d~; este derra_deiro camiño é o que nós tentamos seguir.
.

-¿ Cóntos _ ar:ios lev~des
traballando como grupo?
-Lévamos c;inco anos xuntos e deiça agora grabamos cinco Lps e de contado vai saír o
·
sesto. .

-Pensades actuar en Galicia ...
- Temos moita gana de actuar aló. P0nsamos facelo nunhâ xira que re.alizaremos por todo o estado español ao remate
do vran .

PABLO VIZ OTERO
X. LOIS GARCIA LABANDEIRA

axenc1a·
ARTE
Alfonso Sucasas: na Galeria ADRO
da Coruña. Hastra o 5 de abril.
Peyro: na Galerfa GIANNINI da Coruña.
Labra: «0 rostro de Galicia no recordo». Aula de Cultura da Caixa
de Aforros. A Coruña.
Mary Paz Gullas: no Museo Arqueolóxico de Ourense.
Mary Paz Guliat: A partir do día 20
no Museo Ourensán.
Ulises Sarry: óleos e grabados. Sala
de arte do Banco Simeón do Ferrol. Clausura o dia 20

CINE

•

Octubre de S. M. Einsesteln ( 1927).
O mércoles, 22, ás 8,30, dentro
do ciclo de super 8 mm. adicado
ao cine americano. ruso e alemán.
No ATENEO da Corui'la

DISCOS
Canclonet ~aHegat.- Marfa Uriz
(soprano). Coral Polifónica El Eco.
Orquesta de A Coruña. Director
Aoxefio Groba e Groba. COLUMBIA SCLL 14099.

Com a minhas tamanquinhas de
José Alfonso. HISPAVOX HXS
001-48.
A zonfona de Faustino Santallces.
COLUMBIA C 7240.
J. S. Bach: O clave ben temperado.
Clavicémbalo. Wanda Landowska. Edición «ln memoriam»
RCA RC-42344/3 (Album de tres
LPs)

RADIO
Fogar de Breogón: A capitalidade
de Galicia; entrevista con Blas
Lourés, pintor; música, etc. En Radio Lugo o domingo, 19, ás 9,30
du mañá

CONCURSOS '
~

ACTOS
A literatura ~alego de hoKe: o·
autor e o sua obra. SALVADOR
GARCIA BODAÑO. O 17, martes,
na Aula de Cultura Galega do
ATENEO DA CORUÑA.
A contaminación. Conferencia de
XULIO ALVAAES CRESPO, o
mércoles, 18 ás 8 da tarde na
Agrupación Cultural AVANTP,R do
Carballi11o

TEATRO
Vilaboa: «Noite de lobos», orixinal
de Xosé Agrelo, posta en ascea
polo grupo de teatro CANDEA de
Noia. o mércoles, 18 de marzal ás
9 da tarde. Organiza a Sociedade
Cultural e Recreativa VILABOA

'

- ·.
.

-

Concurso de Teatro pra nenos
«Ateneo Ferrolón»: con tema libre. os traballos han ser inéditos
e escritos en galego. presentados
en folios a doble espacio por unha
cara. Enviar ao ATENEO FERROLAN. Ap. de Correos 303 do Ferrol denantes do 30 de abril. Premio único de 25.000 ptas. O fallo
do xurado daráse a conocer o 17
de maio de 1978. Os orixinais serán presentados baixo seudónimo
enviando nun sobre pechado a
identidade do autor.
1Concurso Teatro Galego «Ateneo
Ferrolón»: tema libre, inédito, en
llngua galega, enviando os orixinais en folias a doble espacio ao
ATENEO FERROLAN. Ap. de correos 303 do Ferrol densntes do
30 de abril. Premio único de
25.000 ptas. O fallo do xurado faráse público o 17 de maio de
1978. Os orixinais deberán ser

presentados baixo seudónimo coa
identidade do autor en sobre pechado.
Concurso de Narracións Cortas
«Ateneo Ferrolón»1 tema libre,
inéditos en lingua galega, enviando orixinal e dúas copias. A estensión másima será de vinte folias a doble espacio por unha saia
cara. rematando o pla·zo de presentación o 15 de abrH. O fallo faráse público o 17 de maio. Os orixinais haberán de ser enviados ao
ATENEO FERROLAN, rúa do Sol,
81-1.° Ferrol, sin firma, cun lema
ou seuçlónimo que tamén figurará
nun sobre pechado. no interior do
cal se remesará o nome do autor

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 17: Aranga, Fene, A Barqueira. Portomouro e Muros na
CORUÑA; Póboa Quiroga e a capital er1 LUGO; ~inzo de Limia e a
capital en OURENSE; e Catoira,
Tui e Vila de Cruces en PONTEVEDRA.
Sóbado, 18: Pontedeume, Rianxo,
Carnota, San Saturnino e Cruces
na CORUÑA; Baralla, Cotá e Gontán en LUGO; Castro Caldelas e
Cualedro en OURENSE; e Lalln e
Moscoso en PONTEVEDRA.
Domingo, l9: Vilamaior, Ferrol, Negreira, Noia, Muros e Arteixo na

CORUÑA; Becerreá, Palas de Rei,
Póboa de Broullón. Viveiro. A do
Monte, Ribadeo, Meira e Baleira
en LUGO; Beariz e A Mezquita en
ORENSE; e Moaña en PONTEVEDHA.
Luns, 20: Ortigueira, PinNo, Padrón. e
Sta. Camba na CORUNA; Sarria e
Taboada en LUGO; Maceda en
OURENSE; e A Cañiza e Ponte
Caldelas en PONTEVEDRA
Martes, 21: Magdalena e Bembibre
na CORUÑA; Chantada, Pedrafita,
Frfol. Lugo e Villalba en LUGO: Vilardev.ós en OURENSE; e Redondela en . PONTEVEDRA.
Mérçoles, 22: Arzúa. PontedeulJle.
Ordes e Casadoira na CORUNA;
lncio, Rábade, Ribadeo.. Guitiriz e
Castro en LUGO; Avión e Manzaneda en OURENSE; e Cuntis en
PONTEVEDRA.
Xoves, 23: Moeche e Curtis na CORUÑA; Sta. Cruz de Parga en LUGO; Maside e Verln en OURENSE;
e Dozón e Silleda eh PONTEVEDRA.
Pregamos 61 A10ciacl6n1 cultu· .
rais., asociaci6n1 de vec:iftos, cfrcu·
101 culturais, etc. nos comuniquen
a programacl6n de actos c~ltural•
e de todo tipo con quince dfat de
·antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprida lnformaci6n. Moitas
gracla1.
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GUIEIRO

Medio ano dunha
nova editorial ·
Aló polo mes de Santiago do ·
7 7 nacía en Lugo a editorial Alvarellos . .Na súa presentación o
director espricou a liña ·a seguir:
editar € promocionar a obra de
valores novos sin esquencer os
consagrados, cun ..precio asequible pra que os seus 1ibros puidesen chegar tamén aos menos
.privilexiados económkamente.
Pra botar adiante esa idea conta
con obradoiro de impresión e
distribución do traballo a facer.
Nos tempos de crisis )(eral
que corren pola sociedade
abraia a calquera a idea fiiantrópica da devandita editorial: promover e abaratar, con edicións
grandes, o libro galego. Compre
ter peito, aínda sin esas miras,
pra montar hoxendía un negocio
á cor.ta de libros de lectura.
A nós non nos queda máis ca
acoller con moita ~dicia esa
idea de dar oportunidades e 1r~
-ballar, sin perder csrtos por su,posto, .polo espallamento do V8.lor galego.
·Pro, ao mesmo tempo e posto que tén ao seu lombo medio
ano de vida, .tentaremos fac-er
.unha r.adiografía .mínima do seu
.labor: ste libros saíron .do seu
obradoiro, -catro de autores ve:teranos ~con algún libro xa ,publicado} e tres noveles ou r.eclutas.
A impresjón e _mesmo o papel
-nalgúns dos libros, kraft- fai
que a apariencia esterior seme.lle inclusive fina, ao tempo que
.resulta barata. No tocante ao
contido coidamos que ><a os crí-ticos se encargaron de enxuici.ar
obra por obra as tiraxes da Alvarellos según foron saíndo. De todos os xeitos, e posto que saen
todos ><untos, reclutas e vetera-

non - Se pod8 eFlX!,.JICtar as
obras facendo comparanzas en:.
tre eles. Así, poño por caso, nor:i
se pode poñer na mesma romana PoesíB duR labrego e Antlfona da redención; ún :íJ -un fistor
·(palabra galega p~a referirse á
-persoa sin estudos que tén so- ·
mentes a inspiración, a capacidade natUfa~ de -poetizar, de v.ersificar) e o outrn é un -poeta (que
a maiores d.e ,¡rispiración-, sat:>e e
tén -estudos}. ·Pra facer a GlJ1lca
da editorial. así coma dos libros
"10S,

que saca, e poder atinar no xuício, compre encadralos, situalos, o der Sitz im leben que din
os alemáns.
Agora novos libros que están xa
.Programados demostran que a
editora sigue a traballar. Agardamos que continÚe na .liña pro.posta. A idea é pistonuda: valores e consagrados, da casa e de
fóra en ben de Galicia e, sobor
de -todo, do ·sector -máis marxinado: labrego e mariñeiro. f>or
.eso non nos queda máis ca
apoia-la pra que turre pra diante
;porque, atendendo ao lema da
.propia Alvarellos, loite connosco
pola .cultura.

XOSE MOREIRAS SANTISO

DO LIBRO «ARGAUADAS DO POBO» DE A. YEBRA DE ARES,
EDIT AOO POR «AL VARELLOS»
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CRUCIGRAMA
OARIO XOHAN CABANA
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HORIZONTAIS
1. -Hostal, fonda. 2. -Cheiro. 3. - .Río galego. 4. -Ao
_revés, ensaiada. 5.-0irixir, gobernar. Teño conocernento
delo. -6. --liguei, suxetei cunha corda. Pezas da dentamia.
- 7. ~Pequeno de estatura. Embarcación feita con toros de
.a~bres. 8. -i..ugar onde dá o sol. 9. -Artículo en plural.
1O. - Tesas, ríxidas, 1 '1 . - .Que non teñen rabo.

VERTICAIS

1. -Ao revés, taberna. 2. -Organización patriótica
.vasca. 3.-P~ntor galego. 4 . -Conxunción. Non colle. Ao
.rov.és, -lnterxección. 5. -Lugar na cociña pra gardar a
.leña. Ao -rnvés, animais de -tiro. Ser. 1. -Campos diante
:das igrex~s. fiSf)iten . --8.-Contracción. Navegar a remo.
Noz de arrieiro. 9. -Vencer, asoballar. 1O. -Contracción.
1·1. -Mamífero plantigrado (fernenino).
SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 1

MIRA NENO; DESTE -f>INO !EVAN TODO O QUE MESTER PRA FAGUER
O PAPEL; MENOS A MERDA, QUE A DEIXAN EIQUI.

>HORllONTAIS:
1. -.APARELLADOR. 2.-0ETER .
OCASO. 3.-1. . OFRECER. D. 4.- ABRIA. ENANI.
5. ......,-aOAN. M. ASUL. 6.-R. AMUAR . N. 7. -0RA. AIO.
ACA. --8.-LACON. LORAN . 9.-U. ENCOLOU. O.
10.-.PANTASIOSOS. 11. -ACAER. FOUCE.
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ANUNCIOS DE ·e·ALDE
Abrimos a sección de
ANUNCIOS DE BALDE, como
un servido gratuito pra todos
aqueles que queiran poñerse
en contacto pra mercar ou lntercambear libros, sellos, revistas, ouxetos raros, organizar viaxes, -e todo tipo de cousas que se aparten da publicidade común. Os anuncios deberón remesarse ao Aportado
de Correos 1031 de Santiago,
Ref. A.8. (C). (un másimo de
25 palabras).
Solicito correspondencia con
rnpaees-zas de i 7 a 2 5 anos
-prn tratar de política GaliciaEuskadi. pref9ribles de Viana do
Bolo. Escribir a Marfa Xosé
Blanco. C/ Martin Etxeberria.
Portal 13. Piso 4. 0 8. Rent'erfa,
Cuipúi:coa.
Cambeo dibuxo orixinal meu
por calquera destes libros : «Se~
gredo do humor». «Bello f>iñeiro
Y su época» e «Colmeiro» (Galaxia). Xaqufn Marfn. Perllo, Fene, A Coruña.

Teño i 8 anos e quero traballar
nun bar nos fins de semana, ben
en Santiago ou na Coruña. Chamar a Alfonso Coamaño, Colexio de Sta. Cruz (A C.oruña,). Tlf.
614254.
Teño 16 anos e estou disposto
a traballar nun bar, ben en Santiago ou na Coruña. Chamar a -X.1o11io
Martinez Castelo. Colexio de
Sta. Cruz (A CorJña). nf.
614254.
Vendo Diccionario Enciclopédico e<Salvat Universal>). 20 tomos. Costóu 23.500. Véndoo
en 8. 500 completamento novo.
· Urxente. Pasar a velo en: Anxo
Gon1ólez. Atahon-24. Pontedeume. Tlf. 430944.
Merco «Diccionario de escritores galegos». (Cou..;eiro Freijomil), Colección «Grial»: «Presencia de Galicia», «Pintura actual
de ·Galicia». «Aspectos económicos y jurídic_os ee Galicia». Ch.
Lombardero Rico. P1a1a de España 9, Ribadeo, Lugo. Tfno.
110628

Sr. Director: Agradeceríalle
que publicase esta carta gue
pón de manifesto a discrimina. e ión qL,Je se sigue a ter con todo
o que seña galego.
-Nun viaxe que fixen a Madrid,
· ao pasar da ti mitadón da v.e.locidade na pr:ovincia de Segovia, a
Guardia Civil d.e Tráfico quitó.ume unha foto, _polo cal fun multado con 1 .000 Ptas. t1a$ta eiquí parécerne correcto. A solpre.sa e o cabreo v:én caAdo, ·ao
pouco tempo, recibín unha segunda por ter o ~G» da nosa terra no mesmo Km. Esto quere
decir que aproveitaron a mesma
foto pra poñer a segunda multa.
Acto seguido fixen un prigo de
descarga e coma se nada: amenazáronme de embargo.
E o co1mo que cheguen a
multamos por ter a «G» de Galicia e a súa bandeira. Despois falan de democracia.
Por suposto que esta non lle
pasa hoxe aos cataláns, por
exemplo. Esta indica que seguimos sendo cidadáns de 3.ª categoría. Se o Suárez ese sigue con
estes «xeitos democrático~»> paréceme que os galegos as imos
pasar moi mal.
Co agradecemento anticipado pola súa pubJicación .

XOSE LOIS TEJERO
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A AUTOPISTA
Moi señor meu:
Como queira que, se ben o
pobo gaJego chegou ao suficiente gr.ado de madurez coma pra
distinguir, aínda intuitivamente,
entre v.erdades absolutas e relativas, non tiña hastra hoxe un
maior r11terés en comentar a no-

ta da Concesionaria de Autopis.tas del Atlántico sobre o seu
pretendido al-to porcentaxe de
acordos cos afectados.
Non embargantes á vista dos
comentariós que fixo un medio
de difusión da província de A
Coruf.i_a .solµrendéndose de que
só aprosimadamente un 10%
somos os disconformes, vou
puntualizar _pra tales solprendidos, e -pra aqueles a quen se
pretenda solprender, o ~eguinte :
¿-Ténse en conta que unha
cantidade elevadísima doi;; Que
~firmaron fixérono en razón de
que se lles deixou claro que tanto qu€ o fixesen coma non serían igualmente espropiados en
base á Ley de Expropiaclones
Forzosas con carácter de Urgencia, e aínda que se non collían
os cartos que se lles ofrecía os
depositarían no organismo pertinente cos mesmos afectos?.
¿ Divulgouse que nese porcentaxe de conformes están, por
exemplo, a gran maioría dos veciños de Salcedo e Cecebre qu-e
agora veñen toitando .ao límite
das súas forzas contra os abu:;.o.s e proiectos dos seus beneficiadores?
{Tornou alguén a molestia de
pre,guntar a outra caste de afec.t.pdos, máis aínda que os directos, que son os que teñen as
súas ·fincas ás bandas dos trazados, que se Ues apedraron por elo
os seus bens actu.ales e os
. proiectos do futuro sin compen- ·
_sación .ningunha nin en efeutivo
-0in en aminoración de danos?
¿Ouén preguntou aos habitañtes das parroquias e barrios

por ónde se quere facer pasar se
son conformes ou non co cam·beo que van sufrir as súas estructuras e a súa forma de vida?
Digo de novo que o pobo galego en xeral ~a tén sabido todo
esto, pero debemos deixar constancia pra os solprendidos e pra
os que se pretenda solprender
que somos -milleiros de poboadores deste .país os que nos
opoñemos rntundamente á
monstrosidade da Autopista
COMO XA DEMOSTRAMOS
NA MANIFESTACION DE PON TEVEDRA e o demostraremos
novamente no momento que
nós mesmos escollamos se se
nos obriga de novo á confronta ción.
Tamén digo que lle aprovei tan á Concesionaria os tantos
que lles sexan factibles polos
apoiosr que lle presten en medios que non son os dos afecta dos. pero que eviten, polo menos, o escarnio de aínda querer
facer aparecer as súas víctimas
coma os seus agradecidos con tratantes. Coido que é o menos
que se pode pedir a quen polas
súas ambicións de lucro están
contraguendo unha tan grande
responsabilidade con Galicia e
os seus habitantes.
Moitas gracias Sr. Director
pola súa obxetividade profesional ao dar publicidade a estas
notas da outra banda no conflic to e aproveito gustoso pra sau dalo cordial e atentamente .

Manuel Suórez Ramos
Membro da Coordinadora Nac:ional de Afectados pola Autopista do Atlóntico.

A historla da humanidade é a hlstoria da emancipación do
home das limitacións impostas pota natureza; precisamente
as conquistas da civilización son as que fan posible que
hoxe nos plantexemos a liberación dos mlnusválidos ·
como sector' social márxinado. Pois nas sociedades
primitivas, sometidas á iei de selección natural que
elimina aos indivíduos pouco dotados pra asr facilitar
a conservación da especie, é obvio que
este problema carecfa de sentido. Esta situación
prolongouse ao longo da historia, e a
modo de exemplo cabe citar casos
corna o da antiga Grecia, onde
nalgunhas comunidades os nados con
lgunha tara física eran incluso
eliminados físicamente,
ao resultaren inservlbles pra
as actividades bélicas e'
pra o traballo,
funcións imprescindibles
pra a supervivencia
daquela sociedade.
O mesmo aconteceu na sociedade feudal
e en xeral en todas as sociedades precapitalistas, no seo das cales prácticamente a única alternativa de supervivencia pra as persoas disminuídas físicamente era a mendicidade. Somente no noso século, co inmenso avance das forzas productivas xenerado polo capitalismo dende o pasado século, e polo modo de producción
socialista dende inicias do actual, é posible plantexarse a emancipación do minusválido en canto
que os avances tecnolóxicos, culturales e sociales p rmrtenlle aos individuos independizarse
das súas llmltaclóns naturais, creando asr as bases n cesarias pr a liberación dos disminufdos
trsicos e a súa integración social en condicións
de iguald de. Pro obviamente non será no marco do sistema capltallsta, a pesares de crear as
condicións desta liberación, onde ésta se fará
posible, poisque a marxlnaclón manténse baixo
nov s forma .
A orix última d marxinallzaclón e secundariz ción do minu válido na sociedade capital! t
n x ral est'" n súa lnforioridade pra comP tlr on i u Idade de condicións no mercado de
traballo; nefeuto, nesta sociedade organizada en
función da esplotaclón do home polo home, da
competencia entre os individuos, e onde a burguesfa merca como mercancía a forza de traballo das masas espropiada precisamente pola clase capitalista, a marxinación do minusválido
convfrtese en inevitable, polas seguintes razóns:
1. 0 ) Os minusválidos como sector non son
integrables nas tarefas productivas dende a lóxica do modo de producción capitalista, poisque a
súa capacidade pra xenerar plusvalía amósase
en principio coma limitada.
2. º) A integración masiva deste sector no
mercado de traballo esixirfa, por unha banda, o
artellamento dunha formación
profesional que aproveitando ao
másimo as súas
potencialidades de traballo dotase
a poboación minusválida de
cualificación técnica e profesional, e
pola outra, unha política de saúde
rehabilltadora. Pro isto implicarfa
dende o punto de vista dos intereses
capitalistas un coste maior na
reproducción da forza de traballo, costa
que por suposto non están dispostos a desembalsar.
O principio xeral que tén que rexlr a integración
laboral do minusválido é o dereito ao posto de trabalh;>
que asiste a todos os traballadores e polo tanto tamén
aos dlsminufdos ffslcos en condicións de desempeñar
unha tarefa productlva.
Con respeuto aos minusválidos maiores de 40 anos
que hoxe só teñen acceso aos chamados postos
«subalternos», serra preciso encetar campañas de
alfabetlzación e dinamlzación
cultural e profesional que lles permitise
diversificar as súas posibilidades de emprego.
A corto plazo, e namentras non asistan as condicións
sociales que permitan a integración do minusválido
na vida laboral, temos que esixlr o
cumpllmentt da lexislación en mataria de re-

serva legal de postos (dous por éento pra o traballo en
xeral e 7 5 por cento pra o~ ·postos subalternos)
re\(isar â
súa posible. ampliación, asegún a de.man~a de . traballo por
-· ~
· . ',
. . parte dos minusválidos.
Pro esta situación opresiva do min-usválido nun
modelo de sociedade capitalista típica, vese_ agudizada_.
polas relacións de dependencia colonial ·en que se at'opasometida a formación social galega, sobor de todo -no
.
tocantes à sanidade e ao ensino.
As .condicións terceiromundistas da sanidade galega,
caracterizada pola falla de campañas de hixienización
da poboación e de medicina preventiva ·adecuada!
fan que aínda su~sistan río noso país brotes ·de
poliomielitls e menirixitis causante.s de gran· parte
das minusvalías; a isto, sumánse as p~nqsas

e

Unha alternativa a longo plazo irfa
cara á solución dos problemas que
en mataria de Seguridade Social
e sanitaria se teñen plantexados
· hoxe os minusválidos e que terán sàlución adeGuada no marco dunha política de saúde e.dunha política de medidas sociales q~e se' cdn:cretarrà nos seguintes puntos: .
_
. a) lmpu.lsar a m~dicina· pr~ventiva, as!st~~
cial e rehabilitadora 'lº rnarco da socialjzación
da mesma.
b) ·Acción sanitaria .encamiñada a erradicar
as enfe.rmedades epidémicas e infecciosas (polto
1
e rneninxitis) responsables de gran parte. das mt-
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cón campañas de vacunación, controles médicos de saú0

.
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de,
dunha rede sanitari_a e hospitalaria única,· libre e aberta a todo o pobo, e, ~endo
en conta o espallamento da poboación, proceder
á instalación de servicios especiales perifértcos
nas parroquias rurales e nos barrios urbanos,
complementados con unidades sanitarias móvf. les que cheguen ás poboacións máis alonxadas,
único medio de solucionar os prob~emas que en
materia de asistencia sanitaria afectan ao rñlnu'svàlido no medio rural galego.
No eido do ensino, as dificultades de acceso
ao m.esmo vense ·atra11cadas porque a instalación dos centros non se corresponde coa 'estructura demográfica d~ país, polo que as dificultades ·se multiplican no caso do minusválido que
vive no mundo rural.
- A alternativa serra, a corto plazo, a adecuación dos transportes eséolares de cara a facHltar
~ escolarización da poboación minusvélid~ en.
edade escolar, e a crea'ción de centros suficien.
.tes pra atender as ·necesidades
formativas dos disminufdos
mentales. Sería nece~rto asimesmo
impartir clases nos centros
hospJtalarios da Seguridade
Social e nos privados
mediante subvencións
estatales,_pra os mtnúsvatidos
internos . que permanezan nos
mesmos un período longo de tempo;
o cal permitlrfalles realizar estudos que
· terfa·n de ser convalidables.
Partindo desta análisis, a única atternattva
capaz de llberàr aos dlsmuoofdos físicos da
situación de marxklación en que se atopan na
actualidade é o abandono de consideracións
moralistas que non solucionan nin atacan as
causas da marxinaclón dos minusvéfldos, xa que
somos un sector secundarizado
e mandnalizado polo . caPf:talismo ~k>ni&I
e polo mesmo mtegrable nunha opción
progresista, ligando a loita polas nosas xustas
reivindicacións á das clases populares galegas en xeral.

