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PARO OU. DESTERRO

Falar do paro
en ,G.alicia é evitable
porque este problema canallzouse
moi ben ao precio da emigración. Falar
·de falla de Industrialización é real
cando as implantacións que -se promoven
non implican, siquera, acoller a man
de obra do país, garantizar o posto de traballo.
Falar do paro en Galicia lévanos, sin .dúbida,
a non ter que agradecer as cifras
relativamente baixas que dicen de nós
as estadísticas españolas.

P6xina 3
"t

Wolfran do Banco Central
Mentras Galicia conta cunha
gran riqueza mineira , os seus recursos son aproveitados-por capital estranxeiro e esportados pra a
súa t ransformación, privando á
nosa economía d~sta importante

fonte de riqueza, e as condicións
de traballo dos mineiros galegos
son moi similares ás de principios
do século.

Póxinas. 9 e 10

Dúbidas dos
traballadores
Vacacións, baixas, horas
estras, contra to eventual, permisos pra consulta médica. O
que lle compre sa ber os traballadores.

Páxina 16

Aldo Moro
secuestrado
Diante do recente secuestro do líder demócrata-cristiano italiano, tres interpretacións circulan no ambientepolítico, entramentras se reforza
un estado policial apoiado pola social-democracia alemana.
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Preautonomía,

unha falta de respeto
O proceso p'reautonómico que
vén de consumarse forma parte
d unha polftica fraudulenta e pou-

co respetuosa cos dereitos nacio,nais de Gali cia.

Póxina 4

en poleiro alleo
FALAR POR NON
ESTAR CALADO
O senador real Camilo José
Cela declaraba en Buenos Alres
(Arxentina), respecto do chauvinismo galaico (sicl, ese que !lega a afirmar que los gal/egos no
somos españoles sino gal/egos,
despois de pedir disculpas e declinar toda culpabllidade neste
asunto; que, asegún o cronista,
entre sus paisanos puede haber
artríticos, paranoicos y tontos
como en cualquier parte.

2 I AROSATEBBA

da anécdota protagonizada por
un conocldo persoeiro do Parlamento espaf'\ol:
Hace unos dias estaba el cstsltm Xlrlnachs dlrigléndose de
palabra a sus colegas, cuando el
tamblén senador Camllo José
Cela tuvo a blen al/vlarse de una
f/atulencla que resu/tó estruendosa. Tras el consabido silencio
el escritor exclamó: prosiga el
Mostm.

das de muffto. A llbertade de
ensino e de Igualdade de
oportunidades son palabras
con vixencia tan 16 no ensino
pra «seftoritos». Namentras,
hal xente que slgue a negociar coa educaci6n dos nosos
nenos.

En fin, que o oficio de buf6n
1emella negocio rentable pra
certas penoa1. O que non t6n
que facer"" que buacar. Ou
atreverse con dedaraci6n1 IO•
bre dos que no1 con1lderamo1
«galego•, 1610 galegos», CO·
mo ben dixo Ram6n C'Albanl·
11011 que, na verdade, non
aventaxan en valor 6s «faltulenclat» dun parlamentarlo
e1paftol.

Nln falla que fada que Don
Camllo tomase a moleatia de
clarexarno1 a 160 poslcl6n
pois coidamo1 que nlngú6n
que conoza a 1úa tralectorla
vala consideralo aospeitoao de
ser naclonali1ta galego. Pola
contra este literato é dabondo
conocido coma chauvinilta espaftol. En canto 6 e1i1tencia
de paranolco1, artrftico1 e par·
vos entre algunhas persoa• A DEFENSA
nadm na nosa Terra, coldamoa DE PRIVILEXIOS
que eatm declarad6n1 de D. QI.

puestos de tràbs/o de la industrializaclfJn Integral de la made-

ra.

Non tabemos • o que o articuli1ta califica de «algarada y
desmadre» se vlr6 referir ·cb
movilizacl6n1 populares con·
tra da in1talacl6n de Celulosa1 (Qulroga, A1 NevH, Ponteceso, Fazouro••. ) . con raz6n1
.ben nidla1 pra quen queira
entendela1 e motlvoa pouco
claro•, claro, pra 01 publlcl1ta1
dtJ1 Celulosas. A constestacl6n
dai industrla1 contamlnantH
coma eata1 false non 16 por
esta conaecuencla sen6n, ademais, por non transformaren
a madeira e Impulsar, polo
tanto, lndu1trla1 derlvada1 coma a1 de Artea 9r6fica1, por
crear un número inslgnlfican- ·
te de postos de traballo en relaci6n ao volume de inver·
1i6n1, por non artellar.. coa
economia galega ..n6n co1
centro• inctustrial1 ublcadoa

""e.ela

mllo JcMt
co"!'~ dde
A Confederación Católica Nach eo e, a n, os ga"'lfos « e"' ~ ·z·
clinamot toda cul billdad» . e/anal de Padres ue ,-arn_11~ y
t felt
0
nes e
•

pa

Padres de Alumnos fixo publtco
un comunicado co gallo da denominada libertade de enseñanza.
El derecho de los padres a
elegir el tipo de educación de
acuerdo con las convicciones
religiosas, filosóficas y que la libertad de enseñanza se off'BZCB
en ígualdad de oportunidades
para todos por medio de una flnanclacl6n adecuada en base
a/ derecho de los slumnos que
son el su}eto de la educación, é
un dos pérrafos do devandito
comunicado que recolle a princlpa l reivindicación daquela
Conf deraclón.

Todo parece Indicar iu• 01
grupo• aoclals que se ucran

cos beneflclot dos colexlo1 prl·
vado1 non 18 re1i9nan, de
PARLAMENTARIAS
maneira doada, a perderen a1
1úa1 prebendas. O noao pobo
O semanarlo Cambio 16 fa- sabe ben o que llgnlfican ot
céndose eco dos chascarrillos colexlos de pago e non semeparlamentarias recolle a segun- lla que vaia comulgar con roLERIAS

A.ROSA fllRBA

UNHA VELLA
HISTORIA:
CEL~LOSAS

O artlcullsta Couselo publica
en El Co"eo Gal/ego do domingo 19 de marzal unha forte crítica ao Pian Marisqueiro polo sln><elo motivo de opoñerse á Instalación de Celulosas en Dodro e
Negreira. Do artigo escolmamos
o seguinte:
Es la vieja historia de un viejo
tema. Pero ¿porqué se oponen?
Supo_ngo que por las razones de
s/empre: ninguna.
si esto habia que padecer/o en tiempos de
algarada y cachondeo, parece
que las cosas no están ahora
como para continuar con el desmadrn (...). Como es posible evitar la contaminación y estamos
en fa democracia para que el
pueblo exija ef cumpllmiento de
la normativa, parece que es hora
de dar oportunldad para que se
creen los cuarenta mil posibles

r

XUBILO DE
GARCIA PICHER
O alcalde de Vigo remesoulle

a Adoito Suárez e ao que será
presidente da Xunta de Galicia,
Antonio Rosón, un telegrama de
felicitación co gallo da posta en
marcha do réxime preautonómico, felicitación nos seguintes
términos:
Me complace enviar/e fubilosa felicitación seña/ando fecha
más que como logro ansiado
como inicio y emplazamiento de
esperanzadora tares de desarrollo total de Galicia como misión
de gal/egos unidos (Faro de Vigo, domingo 12 de marzal).

01 vecif\01 de Vigo, pola
súa banda, teften e1perlmentado abondo as «tarea1 de
deaarrollo», nada esperanzadoras, por certo, que vén pro·
plclando o Seftor Plcher -Sca·
lextric, recollida de ba1uras,
venta de zona• verdea ·a con•·
tructoras, etc.- e sin dúbida
. preguntar6n1e · qu6 entende
por «desarrollo total de Gallcia» e1te alcalde autonoml1ta
que, dende logo, Mn aobrado1
motivoa pra congratularse ·coa
preautonomfa ln1taurada na
noaa Terra pra beneficiar lnte·
·retes coma 01 que el mesmo
defende, un xúbilo que non
parece nada compartido polo
pobo galego.

noutra• nacl6n1 que 6 a onde
remetan 1emi·elaborada a
madeira, etc., etc. Dende logo
oque sf afirmamos 6 que seria
· mol ouaado chamarlle «lndustrlaliza'cl6n Integral» ao reaultado dunha empresa coma
«Celulo1a1 de Pontevedra», a
meno1 que con1l1ta en convertir Galicla nunha eaterquelra,
nunha esterqueira sln peixe,
sln albrea, sln homH.

A vend·a en toda Galicia, Oviedo, ·Avllés, Gii6n,
Bilbao, Sa·n Se.bastión, MadrJd; "Ba.rce.lona., Xenebra ...

591821
AROSA!IBBA

SUSCRIBASE, COLABORE COA PRENSA GALEGA
A•

tarifas dos envio. por ano Ml1in1 Galleta • o latado lspaftol 1.200 Pta., luropa 1.600 Pta., Arxentina 2.300 Pta., USA, Canadtt, Afrlca • Suram6rlca 2.050 Pts.
Por MI• me-.ie1 n tartfat terein a mltacle das anuais rnclllt 50 Pta.
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A dificultade de cuantificar, de poñer en números lisos
o volum~ de poboación activa en paro ·na nosa
nación non é tarefa doada, másime se seguísemos ao
pé da letra os dàtos que facilita o Mi nisterio
español do Trab~llo. Por eso, pra sabermos,
por unha banda, o índice de paro no noso país,
relación á
e pola outra, o seu significado estricto·
estructura económ•ca de Galieia, é necesario ter
presente algunhas _:_non pouca·s- diferencias respecto das
óutrâs nacións do Estado españól n.Q intre de interpretar
as cifras, esas cifras que a administraGión
presenta asépticamente~ ·

en

PARO OU DESTERRO
Se

atendemos, por exemplo,. a
ese 2,4 por cen de paro na agricu ltura galega en relación ao total
no Estado español, asegún datas
de abril do 77, semella un porcen taxe mínimo sobre todo ao carón
das cifras de zonas españolas como Andalucía. Agora ben, ese 2,4
por cento cobra un senso ben dife rente se se tén en conta que no
sector agrícola galega tan só hai
un 3 por cento de asalariados,
send9 o 97 restante unha poboa- ·
ción activa composta por pequenos propietarios na súa grande
maioría. Somente o volume de
emigración podería desvelar a incid encia do paro absoluto no noso
agro, onde, ademais, é complexo
medir tanto o paro temporal coma
o encuberto, situación paralela á
que se presenta no sector pesqLJeiro, onde grande parte da poboación mariñeira embárcase por
períodos de~erminados e permanece en terra outros sin que as
«Oficinas de emprego» os· contabilicen nos seus seguros de desempregoõ
A poboación activa galega,
asegún fontes oficiais, situábase
ao fin do ano 76 en 1.242.400
traballadores, rexistrándose un
volume absoluto de 23.000 parados -tamén asegún estimacións
mos o índice de paro no sector inadministrativas -. A nivel de distiva femenina prácticamente igua- paro non aumentará, a nível de
dustrial galego respecto do global
tribución sectorial, a devandita ci'lada á do home, paro encuberto números, mentras ésta siga sendo
no Estado Español, · .hai un dato
fra representa o 4,38 por cento no
non cuantificable sin acollerse ao a esclusiva solución. A emigraque resulta claro dabondo, pois seguro de desemprego, etc.-, ou ción recollerá, pois, aos espulsaagro, un 25,48 na industria, un
mentras o noso país representa
mesmo o que significou durante o dos das súas terras, aos despedi34,64 na construcción, un 22,39
un 5,72 por cento -con tan só o
ano 77 a ampliaéión das augas dos das empresas en crisis, aos
nos servicios e un 13, 11 por cen2 1 por cento da súa poboación .xurisdicionais dos países euro- mariñeiros sin bancos onde pesto pra a poboación sin emprego
activa traballando na lndustria-,
peos a 200 milfas pra os traballa- car, aos ·mozos que buscan trabaanterior.
Euskadi, por exemplo, co doble de
dores do mar galegos, ou o esfa- llo; a emigración acollerá aos gaNembargantes, se contrastaemprego industrial relativo, tén un . relamento da Construcción Naval !egos mentras un representante
· índice do 6,75 respecto asimese a crisis de moitas pequenas erñ- do Estado Español poida afirmar,
mo çfo total do Estado. Polo t~nto
presas, nada dirán esas estadísti- tal e coma o subsecretario de inCADRO BRANCO ·
o 5,72 que se dá pra Galicia recas cara a realidade e problemáti- dustria declaraba, hai poucos
presenta socialmente moito máis
ca do paro no noso país.
meses, que a política seguida polo
ca as cifras do mesmo sector nas
E na base de toda
situación seu Ministerio era a de deter as
sociedades industriais adiantadas.
que ·se analiza, a válvula de esca- inversións industriais en Galicia, ·
Neste senso, mentras as estape da emigración, coma ún dos · preocupándose tan só da producdísticas oficiais non recollan tanto
síntomas evidentes· dunha socie- · ción de enerxía -que non necesia diverxente distribución sectorial
dade non normalizada. Porque pra ta man de obra-, ou das estraccoma as características internas
os parados g~legos, ou pra a po- ción mi~e_irás -pra elaborar a
dos sectores -:-falla de asalariaboación que entra no ciclo pro- materia prima noutras zonas-.
dos no noso agro, presencia do
ductivo, ésta é a única vía posibl·e.
Falar do paro _en Galicia é evitraballador simbiótico na indusDeste xeito o paro non aumehtou table porque esta problema cana. tria, singularmente na construc- no ·noso país mentras ringleiras de
lizouse moi ben ao precio da emición, porcentaxe de poboación ac- traballadores sãían de Galicia, e-o
gración. Falar da falla de indus-
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tri alización é rea l ca ndo as implantación s que se promoven non
implican, siquera, acoll er a man
de obra do país, garantizar un
posto de traballo. Falar do paro
en Galicia lévanos, sin dúbida, a
non ter que agradecer as cifras re:.
latrvamente baixas que dicen de
nós as Estadísticas españolas.
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Mutua
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Accidentes
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Traballo
A millor
garantfa

pra as
empresas
galegas
G. Mola, 12
Pontevedra

En

atopara
a música
que desexa:
clásica
rock

¡a:iz
moderna
folkl6rica

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

Rúa General Franco, 68
Tlf: 355047
O Ferrol
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Preautonomfa,
unha falta de ·respeto
Parlamentarios que a apoiaran comenzan unha carreira de . comunicados es1xmdo a inmediata promulgación
da preautonomla, falando dun
hipotético estatuto popular e
chamando a un pacto de unión
galega pola autonomia, etc. E
en nome do pragmatismo e do
realismo político reivindicaban
un independente pra a presidencia da Xunta , propostas
carentes de toda viabilidade e
que se quedaron en chamados
testimoriiales ou de xustificación.

AS CONVERSAS
O proceso de conversas co
Goberno central pra a negociación do proiecto de réxime·
preautonómico caracterizouse
polos continuas desp/antes
por parte da Ad.ministración
DENDE A AUTOPIST A... POLA AUTONOMIA
cos seus representantes en
Galicia. As razóns deste comportamento por parte do GoDentro da reforma Suárez e apoiándose .na es- MANIFEST ACION
berno espaf'\ol hai que buscaFESTIVA
tructura xurdida das eleccións do 15 de xunio
Jas na falla de peso político
- Asamblea de Parlamentarios- concfbense os
. A movilización do dfa 4 de aunha burguesra galega que
proiectos preautonómicos coma unha peza máis des- nadal cubriuse de oficialismo xoga o simple papel de intertinada a modernizar a nivel administrativo .as xa cadu- · potenciándose de·nde os mediaria respecto do Poder
Axuntamentos, Diputacións e
cas institucións franquistas pra homologarse cos mo- Administración en xeral, e po-. central. Esto marca as diferendelos de democracia formal vixentes na Europa occi- lhicamente cada ún dos parti- c.ias con respecto aos proce- ·
sos catalán e baseo nas negodental.
cipiantes definfaa asegún o ciacións.
seu credo namentras era diriO presidente Suárez, cando
xida por UCO.
.o
.
t
esto lle foi entregado na
1
Mpstras do carécter desta
blemente o proiecto ap robado,
Moncloa, estaba moi satisfeito
PROIECTO UCD
xornada atopámoias na prensa .
que reflexa unha simple desde que o proiecto de autonoque recolle as pretensións de
m fa fora aprobado por vez priConstituída a Asamblea de centralización e unha racionaAP de que a movilización fora
Parlamentarios de Galicia, lización do aparello adminismeira por unanimidade . .
postwior á concesión da autoaparedan en principio dous trativo, sin que os .verdadeiros
Por outra banda, o Goberno
nomia e ·en sinal de xúbilo.
proiectos de réxime preau- dereitos de Galicia se deixen
permitiuse todo tipo
español
O mesmo esprito refléxase
tonómico, ún do PSOE e outro entrever en ningún momento.
dilatorias como
de
prácticas
nos preparativos da xornada:
de UCD, de · cara és negocia- Así, entre as súas funcións ·esJunto a las pegatinas (cen foi o nomeamento e posterior
tablécense (artrculo 8) as secións co Goberno español.
mil), toda suerte de objetos . sustitución de Pfo Cabanillas
O proiecto do PSOE dife- guintes: Gestionar y adminispra a presidencia da Xunta de
- bufandas, serpentinas 7
renciábase do do partido no trar las funciones que le transpara dar colorido a la «xorna- Galicia. ¿Tratábase. de gañar
poder nalgúns matices pra fa- fiera la Administración del Estempo pra ·que o actual presida» del cuatro de dici~mbre.
celo máis acorde cos princi- tado, proponer al Gobíerno
dente
recuperase a súa imaxe
Coincide esta movilización
pios da democracia formal: cuantas medidas afecten a
despois
de certos incidentes
coa . aparición dun testo da
participación dos concellales Galicia, etc. Atribucións ben
Real Academia Galega de xu- molestos coma o informe elaque sairfan das eleccións mu- cativas as que se lle reservan
risprudencia e lexislación do borado por unha revista esnicipais na redacción do Esta- _aos organismos autonómicos
cal xa comentabamos en A 1Jañola que non chegou a ter a
tuto, a eventual entrada no e que dende logo non se poNOSA TERRA a contradición luz verde, sendo secuestrada
proceso de forzas estraparla- · den confundir con ningún deasistente entre a súa formula- den antes da súa distribución?
mentarias, etc. Finalmente o grau de autogobarno.
. ción e o marco político neceA partir deiquí encétase unPSOE cederé ante unha solusario pra efectivizala: Ao falar A CULMINACION
ción de compromiso e o ha campaña propagandística
das competencias esclusivas DO PROCESO
proiecto definitivo, a negociar co fin de interesar á opinión
de Ga/icia, éstas serian dende
co Goberno, aprobarése por pública nesta proposta. EntreO remate lóxico do proceso
o réxime. de agricultura, pesca,
unanimidade na Asamblea de vistas a persoeiros, artfculos e
s_
e
rfa
a proniu.lgacióo _dun te~
gandeirla, montes, ordenación
Parlamentarios o 11 de outo- enquisas sucédense encol de
do territorio, defensa dos re- to preautonómico que non é
temas coma o da futura presino do 1977.
cursos naturais, etc., hastra comparable _nin siquera co
O devandito proiecto mere- dencia da Xunta. Semella tralnstitucións ideais coma unha histórico Estatuto de 1936 ou
cf alle ao señor Rosón, presi- tarse, dalgún xeito, de situar o
Banca Oficial ·Galega, compe- inclusive coas previsións da
dente da Asamblea, as seguin- problema en custións secuntencias imposibles sin sobera- Real Academia de xurisprutes palabras: Correspóndenos darias esquencendo -ou fania efectiva e baixo o partido dencia, e co nomeamento prá
hoxe B nós 8 responsab/lldade cendo .esquencer- o verdapresidencla dun representar:ite
gubernamental. ·
e s honrs histórica de lle dar deiro significado do proceso
do caciquismo agrario como é
rea/Idade sos esforzos que preautonómico, ao que se
don Antonio A'osón, co. cal
OS QUE APOIARON
dende os precursores, pasan- vencellan todas as organizavénse consumar unha manioA AUTONOMIA
do polas Irmandedes ila Fale e cións políticas presentes en
bra de longo alcanzo que se
por toda a tradición sfirmado- Galicia, agás as forzas nacioCelebrada a Xornada pola caracteriza polo fraude a falta
ra dos dereitos de Galicla... Dis- nalistas -aínda sln legali- autonomra, os partidos sin re- de respeto aos dereitos naciocurso co que contrasta sensi- zar- UPG e AN-PG.
presentación na Asamblea de nais de Galicia. -
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A Nosa Terra viña informado en números anteriores
da razón d~ folga qo leite organ.izada polo
sindicato nacionalista Comisións Labr:egas,
asf coma da posición que mantiveran
outros sindicatos vencellados á «Coordinadora»
estatal, organizacións para-oficiais coma a
USAC ou a CNJA e empresas leiteiras
coma a UTECO.
Comisións Labregas decidiron dar por
rematada ·a folga cançio os _seus representantes ·
conséguiron que a Administración se
«~_nterase» das rei vindicacióris galegas,
agardando a resposta definitiva
do Consello de Ministros.
1·
As organizacións convidadas ás negociacións levan
quince días pechadas no MJnisterio de Agricultura. Algunhas incluso tentaron mêdidas
de forza e hoxe, no tocante ao
leite, producto básico na eco-

Varela, pro v61 aparec•
des xunto con sindicato•
nunha roda de prensa, na
que atacades ferámente a
CC.LL

estaremos encontra de · ca/quera iolga que non sexa promovi<ja por nós. o mesrrio.qúe
estamos encontra de ·celquers
sindicato que non conte _
con
ñós. · Por eso lle decimos ·a
CC.LL. que non vai a ningunha
parte soio. O que ha/ que facer
é un sindicato único e asamb/eario. A VTECO é unha orga:.
nizãci6n capaz de defender os
seu_
s inte_reses soía. E coma un
sindicato onde é tan · asambleado coma ningún oútro sindicato. Producimos 1/3 da
producción ·de leite da provincia da éruña e penso que temos peso coma pra que se
conte con nós.
-

ª'

Se M conliguen a1 21,50,
como productorea ·d e cooperati va1 pequena• · 1afde1
gaftando.

A rea/idade foi que UTECO .
Bueno, ·é que nôs estamos
c<;mvocou unha roda de prensa encontra dunha loíta forte pola
nomfa galega, aínda non conseguiron ningún acordo,_ a pe- nos seus /oca/es. logo tanto suba do leite se non se artellan
sares de que xa se fixaron os SAGA coma SSAA. chamá- outras medidas que son moi
ronnos decindo se non ter/a- Importantes. Nós defendereprecias de productos coma
.
.
millo, algodón, remolacha e __ "!ºs mconvemen~e en que es- mos que o leite non suba máis
e.abada, entre outros.
~~es~n eles temen presentes. do 22% que~ o tope do Pacto
Pero mentras no noso país
s non puxemos pega. E si! da Moncloa sempre e cando
se levaba adiante a folgs do apareceron por .SAGA catro se nos garantlce que os deleite, nunha roda de prensa rapaces d? Sent1ago dos que mais productos non soben; Asi
conxunta de UTECO SAGA 0 somente un parecia ser /abre-. . ,como pedimos tamén 1,50
SS.AA. atacaban és' CC.LL. 8 g~. E por SS.AA. ssistiron V/- pts./fítro coma $Ub~ención dipedíañ, . inclusive, a actuación cente Montoto 8 · José... non recta aos productores.
da Guardia Civil contra dos pi- me lembro do apel/do... el fj de ·
Cando deixamos a Varela
quetes do sindicato naciona- Mugardos e .tra_bal!a- ~a Ba- falamos con outro cooperatllista.
zán ... Ben, pois eles qwtaron o vista de Ombre e dinos que o
presidente de UTECO- tema polltico e nôs coincidi- pracia do pienso que ·era de
COR U 1'1A José M.• Varela mos logo con eles en que fora · 1 5 ptas., xa viña cunha súba
Feal, info~ma a A NOSA TE- u~ha folga inoportuna e preci- do 30% máis.
ÀRA das razóns da posición p1tada. A UTECO esta folga
¿E qu' problema van ter
adoptada e de -cómo xurdiu a supúxo·~ie uns .P.erxulcios aq~ela1 cooperativas · de
col ncidencia UTECO/S.A - e~onóm1cos_ polo leite que se UTECO que aecunda~on a
GA/SS.AA. Empezou falando t1rou e por aquel outro que folga e non entregaron o leiasf:
non chegou á central non se te?
A UTECO deflnese nos seus sab~ por qué, e logo perxu~cios_
Pois mira, cando soupemos ·
soc1ales ao ter que movH!zar da folga fixemos unha asamestatutos coma unha organirecursos humanos coma oca- b/ea e decidiuse por unanimi~
zación pra a defensa económiso do secretaria da UTECO dade non ir á folga. A pesares
ca dos seus asociados, neste
que con outros labregos esco/-- de/o -. houbo cooperativas que
caso as cooperativas. Pro ~
taron no seu coche particular · secundaron a folga e non enque nós somos máis ca un sin- ·
o envío- do leite e iban arma- tregaron leite, pqlo que terán
dicato e máis ca unha empredos con fouciños e escopetas. · que esperar a prósima Asamsa. Defendemos os intereses
Esto non quere decir que b/ea que decidirá se procede
dos campesiños, cando defendemos o seu capital, non en non fagamos unha folga cando ou non. o sanciona/as e de qué
o vexamos comenente. Nós modo.
pesetas, senón en especie.

·o

A1 «Hermandade1 cle labradore1 y Ganaderos» vlftan ..r a ..tructura sindical do franquismo
no agro e foron unha dai millor• red• pra que o
caciquismo controla.. aos labregos. Das «Hermandades» dependian determinadas funci6n1 de ..,vicio coma o pago dot 1ub1idio1, as 1ubvencl6n1 pra
..ment•, abono•,
axudas por perdas de colleita
ou pragas, funcións que oa encargados d•ta lnstituci6n manipulaban ben a xeito pra, cando a oca1i6n o esix(a---lembr6monos afnda do lefer•ndum
do 64- arrecadar votot ao amparo da coaccl6n e
do confuslonismo -«vanche retirar a paga ... »ou das promesa• de 1empre -«hanvot aumentar a
paga ... »-. .Agora, en tempo• remodelados, a1
«Hermandade1» troc6ron.. nas Cómaras Agraria1
e a designaci6n vai ser sustitufda pola elecci6n, unha .elecd6n con determinadas caracter(stica1 porque ...
O 30 DE ABRIL, ELECCIONS

·'

Hai poucos df as o Goberno español publlcou a normativa
que rexerá as eleccións pra representantes dos labregos, de
cara a cubrir os postos nas Cámaras Agrarias, eleccións que
terán lugar o 30 de abril. Cada Municipio conta coa conseguinte Cámara e en cada Município funcionará un único Colexio electoral. durante a mañá do derradeiro domingo de
abril, pra proceder ás votacións. Asi o dlce a normativa e eiquí se ve a primeira irregularidade respecto do noso país se
temos en conta a dispersión xeográfica das parroquias dun
mesmo Axuntamento e as poucas facilidad_
es de traslado ás
cabezas de Município, tal e coma se se pretendese que o absentismo seña grande ou que só se poidan desplazar os que
utilicen a rede de coches de lfnea que poñerén -coma nas
eleccións do 1 5- os· grupos e coa liccións ligados ao Poder
espai'tol e que representan os Intereses caciquiles.

DECRETO RESTRICTIVO
Por outra banda, o decreto que regula as eleccións ás
Cáma·ras nace xa con intencións restrictivas e sinala que só
poderán ser elexidos os titulares de esplotacións agrarias
mentras que os seus fillos, por exemplo, teñeri só dereito a
elexir, dereito a voto.
A pretensión do Goberno español é, sin súbida, potenciar
as Cámaras pra tentar a sustltución dos Sindicatos de clase
labregos e dar nova legalidade a unha vella estructura de ·
contrai sobre· o campo. O que pretenden os sindicatos é desbaratar a posibilidade de que a estructura caciquil siga sometendo aos labregos, negándolles capacidade de decisión política, facéndoos depender dos seus favores. A batalla por conseguir arrebatarlle as Cámaras á Administración vai ser unha
das máis diffc_iles e m·áis importantes pra o avance da· organización dos labregos galegos e só aqueles sindicatos de maior
implantación numérica e xeográfica poderán arriscarse
-afnda contando con menos medios económicos e técnicos
dos que veña utilizar o Poder - a defender os dereitos dos
traballadores do agro a ter representantes propios e probados nas Cámaras Agrarias.

A VELAS VIR
Pero non son somente os decretos restrictivos os que
queren desconocer que no agro galego o asentamento fundamental é por parroquias. Incluso cando a administración
española se preocupa por facer que descendan os accidentes
de tráfico no noso país -cousa de loubar, por outra banda,
xa que o noso índice de mortes nas carreteiras cáseque duplica a media· do Estado-, a ignorancia é de tal xeito que a
boa fe non pode suplantaia. Deste xeito, hai certo tempo
asistíamos a unha campaña oficial nos cines e noutros,medios de comunicación pra ensinamos a «andar ben», que fósemos poia nosa esquerda, que mirásemos ao cruzar e outra
restra de consellos útiles, baixo a filosoffa de que os galegos,
«que sempre estamos a velas virn, temos que estar atentos
aos coches porque aínda non estamos habituados. Pasou
que un día veu a Galicia o Director Xeral de Tráfico e deusa
conta de que o noso problema non é o de «andar mal» senón
o estado das comunicacións no país: aso é o que haberfa que
transformar. E a ·campaña deuse por finalizada. E seguimos
tendo os máis altos porcentaxes de accidentes, e as piores
carreteiras do Estado que non se arranxan con consellos.
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Tamén pra a
cultura galega
Todos os grupos polftlcos actuantes en Gelicia e que se din de
esquerdas andan estes dfas moi
afervoados a quitar notas de prensa , declaracións. Incluso se fixo
nlgunha que outra manifestación,
en favor da libertada de esµreslón.
No mesmo senso, grupos de tea tro galegos, uns máis conocidos
ca outros maniféstanse en contra
do apresamento e xulcios de Eis
Joglm . E eiquf ntran tanto partidos polftlc s que tefi n rama pra
os fJOI gos, rama pra os vascos,
rnm a pra o cat láns ... , coma
aqu 1 s outros que se manifestan
galegos polo seu ámbito territorial . asf coma polos seus ouxetlvos.
Todos eles polo visto son moi
sensibles cando se recortan os
dereitos humanos e amósanse
intransixentes na defensa - millor
a nivel de prensa - de tales dereitos. No momento actual. ademais
do caso de Eis Joglars está tamén
o proc sarnen to do grupo da revista S ida.
O que xa non entendo. ou sí
entendo dende a miña óptica nacionalista. é como todos estes
grupos polltlcos e teatrales son
tnn rodicales na defensa dos dereito dos demais e non se enteran d que no nosa Terra está a
sucocl r un caso e
be máis
grov e
s ant rior s por canto,
nd ml'lis de at ntor contra o d r •ito elo libort el d espr sión,
•.,u~ nt nrnnclo contra a cultura
!lílC ¡ n 1 Ot 1 n .
Fstou f 1 r do e o de Robor10 Vicio! 8 loño, traball dor da
onc
el sp llcl rlo s u trab llo p r 1uo,
ç¡iu
uclicrn.. no
u
fílcrn t tro {) 1 o
fo r com
p( tonel 1 d • 1 1,
pol t nto ó
, UI i )tncJ
e d spldo.
qu . non f. rnovlllL 11 nn st '
m< ! rno: orup
ont
st caso
'IU usl '1 po ' W n 1 no
nación,
fllim pons<11 qu toda sta xent
.s tú u sufrir un fort compl xo de
inferioriclod , valo1 ncio un f lto
alloo á (1 r licl d coma up ri r 1 orqu tivo unha m ior aucii ncia a nlvel do pr nsa.
Se ravc é o c ' O d Eis Joglors. por ir contra a libertada de
presión . e polo tanto contra ún
dos d r itos básicos da democracia , máis grave é ainda o caso de
Roberto Vid 1 Boi iio. Neste caso
non só se dé un atentado contra a
libert de .cJe espr sión e a democracia , senón que se está a facer
unha rep resión contra a cultura
nacional gul ga, por canto de seguro non serfa botado do seu trabollo se o eatro fora feito en español. Pro o facer teatro en galego e de forma sistemética xa é situnrse fora do sist ma. No caso
de Roberto Viciai é de pedido non
porque ande a focer teatro nos
seus tempos libres senón porque
non conta co permiso da Empresa
pra re lizar un traballo alleo ao
banco tras rematar a súa xornada
laboral.
Ante todo esto pregúntome
qué partidos. grupos teatrales,
perse>as, etc.. se teñen definido
contra esta r presión da Cultura
Galega. Hai qu facer escepción
dalgunha xent que se manifestou
en contra deste asoballamento,
incluso utilizando estas mesmas
páxinas da NOSA TERRA. Pra estes grupos e persoas, o caso. como está a suceder en Santiago,
eiquí perto de nós. e o grupo era
ANTROIDO . pois non debe ser
moi grave xa que o outro caso que
se está a dar en Barcelona saíu
moito na prensa e trátase dun
grupo moi conocido a nível estatal
como son Eis Joglars. Estes feitos
pra min cataiógoos coma acomplexarlos e colonizados

PIÑEIRO DE ANORADE

A Nosa Terra safu á rúa pra saber opinións,_qué se entende por «libertada de

..

espresión». Nun país, coma Galicia, no que afnda quedan partidos polfticos por
legalizar, onde o uso do idioma propio non é oficial, onde o falar afnda tén
cancelas. Acudimos ·a aqueles lugares onde podíamos atopar sectores populares;
mercados, tendas, cafés,- feiras ... e puidemos sentir cómo o medo a falar aínda
está presente no noso país: ,por algo seré.:. Vimos que a pesares da desconfianzó
cara o proceso político que estamos vivindo, e das necesidades inmediatas coas
que diariamente se enfrenta ô noso,.pobo -paro, emigración, .inflacción ... - o dereito ~
libertada de espresión intúese coma unha necesidade-e unha esixencia.

O falar afnda ten cancelas
Nunha frutaria da plaza de
abastos de Santiago, unha muller
respostábanos:
Cada ún debe ser libre pra decir o que pensa, sin níngún tipo de
límites, o que pasa é que de momento non se pode moito ...
Eu falo sempre galego, ainda
que moítos decfan que non o entendían, cando tíña que ·cubrir pape/es... entón, habia que amolarse. Eu penso que temos dereito a
falar o galego. ¿ou non?
Namentras, a tendeira refugábanos decindo:
Eu como non quero ir á cárcel
non quero falar. Xa estivo . moita
.da miña xente e eu non quero ir.
Tres monxas post-conci liares
opinaban que:
Esto pode entenderse de rn,oitos maneiras, pero libeHade é o
máis batido que hai.
En canto á falar o idioma
opin ba unha - , e eso que son
wisca, eu penso que cada ún debe
f n/Dr o seu ldlomo en f amilla, agom e c dr: ún fala un Idioma distinto, ¿e to qué iba ser?.
Un in p tor de policía decfa-

sempre pois non sei outra cousa.
Antes non deixaban tanto porque
non lle interesaba, eu qué sei por
qué ...
Un coengo da Catedral de Santiago, Xan Filgueiras, respondfa
así ás nosas preguntas:

o

A mesma palabra di, libertade de espresíón, é poder espresar

o que ún pensa sin que haxa traba
ningunha pra eso.
Penso· que a censura·non debera esístir; pero pra eso as persoas
terian que ser todas responsab/es.
Mentras non haxa responsabilidade a censura é necesaria, pro con
tendencía a desaparecer.
O dereito a espresarse na língua .propia é un dereito natural

u vou oplnor mol, por eso non
o fogo.
Acll g¡; monos a un matrimonio. maduro. ben vestido. que nos
dixo:
Hai que deixar que a xente se
esprese con libeHade absoluta.
Parécenos moi ben o uso ·do
galego, pro tamén que se sepa o
e pañol, porque se ún vai a Catalunya, non vai falar en galego.
Tivemos que percorrer varias
obras pra conquerir a opinión dun
obreiro da construcción. Cando
n n era o encargado o que nos ~
botaba fora. era certa inhlbición. ¡¡j
Penso que a falia de //bertÊKJe O)
de espresión é incorrecta. Pro que 1.1.'.
lles vou decÍr eu ... 0 galego, f/Jloo
«A FALLA DE L181!RTADE DE ESPRESION E INCORRECTA»

suteca

ESPALLE CÚLT~lRA
AGASALLE
CON LIBROS

LIBRERIA SEOANE
Santiago de Chile, 26 - bajo
Teléfones 59 96 39 - 59 99 72
SANTIAGO

PONTEVEDRA

LIBRERIA XA

-que toda persoa humana tén que
ter, e deso xa non cabe dúbida. A
necesidade de falar en español
nos organismos oficiais xa pasou
gracias a Deus.
Na rúa de Bautizados de Santiago, un tendeiro de queixos decíanos:
·
Home, a líbertade de espresión
haína. Podes decir todo o que
queiras, pero por moita razón que
teñas non te van escoitar. Onte
mesmo, asegún o televexo, manífestáronse 30.000 parados en
Madrid, e algo fíxerpn, agora ocaso é arranxar b problema. Logo a
prensa pode decir o que queira
pero se os donos son de A. P. ou
de f!CD, ¿qué podes esperar? A
· TVE, xa vedes, é deles.
~n canto ao u~o do galego, o
que non o fale alá el... , a ver cómo
f aí pra mercar un queixo na feira
de Vil/alba ...
Eiquí f]7áis ca dereito á libertade de espresión debería de haber
o dereíto a ser escoitados. ·
Tivemos a oportunidade de falar con varios labregos no Merca-·
do do Gando de Santiago. As respostas foron estas:
Entendemos todos o que é a libertade de espresión; o que non
houbo por corenta anos e de mo. menta non se nota. Polo menos
eu non a vexo, siguen a falar os
mesmos ainda que digan cousas
distintas.
A lfbertade de espresí6n debe
ser total sobor de todo ·no político,
que cada cal poída opinar e ter a
súa ideoloxía.
O dereíto a falar a nosa língua
é o menos que debemos de ter.
· Aínda temos que falar o español ·
no xuzgado, nos axuntamentos e
por ahí. Outras veces somos nós
mesmos os que refugamos o galego. E eso é por que non hai libertade e aínda queda o .medo.

BRU
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Vila de Negreira, 3
Tlf: 261975
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Xosé Lois Sampedro é un home dirfamos
que singularfsimo e cun aquel de especial,
ún oéses homes curiosos. Catedrático de
Estructura Económica, consultor da
O.C.D.E. en Parfs,
presidente da «Comisión
de Medio Ambiente» do Senado españot,
conocido economista e autor literario
-«Congreso en Estocolmo», «El rfo
que nos lleva», «El caballo
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Como ec~nomi1ta 1 ¿cól lle
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desnudo»-, nomeado, con deferencia,
senador por designaCión real afnda
que «eu votei a un partido republicano»,
crítico teimoso do sistema capitalista,
que considera . a economfa
de mercado como catastrófica,
degradante, inmoral, destructora da
persoalidade humana, empeñado
en axudar a topar un modelo de
desenrolo diferente ao que vive e vivimos...

Son partidario dun socialismo .
entendido como propiedade púbtica dos bens de producción. O
que non son é un socialista dogmático, non coido que o ideal
seña a URSS nin China. nin ninguén, cecais o que máis me gustase ver serfa Cuba porque a vexo .
máis humana. De calquera xeito
coido que o socialismo tén moitos
menos anos ca o capitalismo e
que ha evolucionar daborido indo
cara outra organizáción. Ademais,
nos seus escomanzos, cando tén
que loitar contra o capitalismo,
por forza tén 'que ser máis autoritario e má~s duro. Pero-cando teña
superada .esta loita, o socialismo
tén que ser mais humario. Eu vexo
máis humana a propiedade ¡;Jública dos medias de producció.n. Así
que, eu, son socialista.
especie de
¿X.u stifica, logo,
primeira violencia destinada a
consolidar ó socialismo? ·
Eu prefiro que non haxa violencia. pero, coidado, o capitalismo
·
exerce violencia todos os días, o ~
que pasa é que hai moita clase de ~
violencia, hai a que consiste en
pegar tiros ou no asesiñato, pero
«TODO o QUE NOS ASOíAUA ! VIOl.!NCIA»
hai outra baseada en estar paganqueiran conquerir, terán que facedo xornais miseres a milleiros de un anarquista ético, no senso de
lo sendo máis fortes- frente a el.
persoas. Esto é violencia, é vio- que non respeto o poder de ninlencia a censura. De xeito que non gún home sabor dos demais. Esto
Xa que foca o tema, ¿qu6
se pode falar esclusivamente da estendido á sociedade quere decir significa pra vo1tede o terceiro
que son estremadamente partida-:
violencia dos tiros e da guerra.
mundo?
rio de toda desconcentración- de
Hai violencia todos os dias, todo o
¡Ah, pois os probes! Xeralmenpoder e de toda descentralización.
que nos asoballa é ·violencia.
te enténdese por terceiro mun.d o
¿Cáles son os principale1 ras- ·
Polo. visto vostede' autoxesos países subdesenrolados pero
gos coracterfsticos da economia · tionario .•.
esto pódese atopar en Nova York,
do Est~do espaftol? · ·
. ¡ Ah 1 Por suposto. sin dúbida en Madrid ou en Santiago.
Oficialmente á ec0nomía es- ningunha... .Asi
todo coido que
¿Diria vostede que dentro
pañola chámaselle «economfa so- deben asistir leis ·xerales que
cial de mercado». En primeiro lu- abrangan- os sectores que volun- dun estado dos chamados de- 1enrolado1 pode haber zonas
gar non coido que esta economfa tarianiente as acepten.
inclufdas no terceiro mundo?
seña social ><a que o interés da soPor suposto, e ademais estas
·¿C6mo conxugaria as verbas
ciedade non está por riba de todo,
zonas deprimidas están en pior sie non o creo porque aínda que o nacionalismo e federalismo?
Por suposto son federal en to- tuación ca as colonias clásicas
sector público é moi forte, non sir- .
ve pra correxir as imperfeucións dos os sensos da vida, creo no fe- porque nelas é moito máis- diffcil
establecer a contradicción entre o
do mercado nin as inxusticias. Es- deralismo.
pats . asoballador e o asoballado,
ta por unha razón ben sinxela: na¿Qu6 aalda polltica llet ve lopor razóns históricas ou políticas
mentras o· sector público esteña
go ós· naci6n1 asoballadas polo
como pode ser o falso patriotismo
dirixido polas clases dominantes,
Estado ..paftol?
e a imposibilidade por parte da
namais funcionará no seu proveiA resposta a esto estána a dar
nación ou zona asoballada de reto e non no do pobo.
agora os pobos do· terceiro muri- clamar o contrai dos seus recur¿C6mo· ve a e1tructuraci6n do• .que hai vintecinco anos pesos; a esta, cando se- cumplen deda economia do Estado espaftot dían axuda e que hoxe saben que
tern:iinadas caracterfsticas, pódetendo en conta a concu,.,.ncia teñen que contar, máis ca nada,
selle chamar coloniatismo interior.
nela de naci6n1 diferente.?
coas súas propias forzas. Esto sâ· ¿C61 6 o Mu. labor como pre· O único poder que respeto é o beno mo~ ben . os -arxelianos, os
de cada home sabor de si, os de- chinos, os angolanos, etc. A tesis sidente da «Comisl6n del Medio
máis atúroos. Se eu propoño un destes países hoxe é a que se Ambiente» . do Senado?
Ben, eu como presidente desta
socialismo é porque me parece chama autonomra económica cohoxe o··sistema máis viable, pero lectiva, que quere decir que, se comisión tei\o que encargarme de
non me gusta un socialismo coma actúan concertadamente, son coordinar un pouco os traballos,
o ruso que pón o Estado por enri- máis fortes ca os países capitalis- as deliberacións, etc., deste fato
ba de todo. Poderfasé decir que tas. Neste senso o poder central de senadores. Outra éousa é a
estou perto dun anarquismo, e xa non vai facer conces~ns. O que, mii\~ opiflión persoal. Falando
declarei algunha vez que eu era por exemplo, Euskadl ou Galicia baixo deste punto de vista direi

de varies puntos de vista. En primero lugar custiono moito a necesidade que poida haber delas,
pensando no emprego doutras
enerxfas alternativas con máis
ventaxas dende todos os ángulos.
Ademais desta, estánse a empregar unhas técnicas mol costosas.
cáseque imposibles de amortizar
polos procedementos do mercado, é decir, están sendo financiadas con cartos públicos sendo
que os beneficias van ser estrictamente privados. Ademais esas
entidades privadas non son as
creadoras da técnica a empregar:
esta mercaránlla ao imperialismo
ianqui ou alemán. Esto creará unha dependencia económica e
máis beneficiará ás clases que a
esploten dentro do estado e ao
mesmo tempo contribuirá a manter un determinado tipo de desenrolo. Velahl as razóns desa teima.
Por outra banda temos o perigo •
que poida enxendrar, os problemas dos residuos -ainda non resolto-, a tecnoloxra vella que
nos venden ... Esto é o que se pode esperar dun sistema que pón o
lucro privado por riba de todo.

esa

e

¿Cól Mrla a raz6n de que, en
Galicia, onde esi1te escedente
que por contaminación entendo
de enerxia eljctrtca, •• intenten
algÓ máis que o ambientak Adeinstalar variai centrais nucleamais desta hai a contaminación
res?
mental que é gravísima. E decir,
que temos, nesta sociedade, a
As razóns poden ser moitas e
mente deformada por unha edu- tan variadas coma a barateza dos
terreos, a suposición de que a
cación alleante chea de mitos e
tabús inadecuados que sirvan pra
oposición popular será cativa, a
facemos aturar o domínio de cerestructuración económica do estas clases. Falando concretamentado que precisa que Galicia alnte da contaminación ffsica, ún dos da siga suministrando enerxfa, a
grandes problemas que atopa a facilidade pra .camuflar residuos.
loita encontra dela é a falta de
Esto vén condicionado por unha
concencia da súà gravedade e,
economfa dependente.
aparte deso, a organización admi·
.
nistrativa referente a este caso é -¿Quj optni6n lle merecttn loitas
realmente catastrófica e favorece
antin~leares como a de Xo~e
toda elas de espolias e agresións
ou- Lem6niz? ¿Ceida que a loita
contra o medio ambiente.
ecol6xi~ 6 poUtica?
Xa que o sistema non atende
¿Enfrenta a comisi6n que máis ca ao seu propio beneficio e
vostede pr..lde todos·estft pro- desbota as opinións populares,
sempre que señan pacíficas estou
blemai?
A comisión está traballando dacordo con estas movilizacións.
pra que sexan afrontados dende a
Evidentemente a loita ecolóxiAdmif'.listración, o que pasa é que
ca, coma todo o problema' que imela non tén poder decisorio. Aparplica decisións colectivas. tén un
te de que como a contaminación
fondo senso político porque a devén condicionada polo tipo de decisión que se tome resultará do
senrolo que padecemos, vexo moi
enfrentamento do poder dos que
difícil que as clases. dominantes
queren unha cousa e máis dos
-sacrifiquen os seus beneficios á
que queren outra. A loita ecolóximillora do medio ambiente. Naca non cabe dúbida de que é unha
mentras siga este sistema econóloita polftica, e escomenza pola
mico seguirá à contaminación.
escolleita dun determinado siste¿Q"' opina dos Intentos de ma de desenrolo.
sementar o· Estado espaftol de ·
centrais nuclearft?
Este tema pódese enfocar den-

X. LOIS

G. LABANDEIRA

PABLO VIZ OTERO
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CC.00. FIRMA
UNILATERALMENTE
O CONVENIO
DA CONSTRUCCION

O pasado dia 17 produciuse a
firma do convenlo da construcción, que afecta a toda a província
de Pont evedra, por parte de
CC.00. e a asociación empresarial
APEC. O convenio atopábase sometldo a laudo coa documentación remitida á Delegaci ón de Traballo dada a ruptura de negociacións proaucid entre traballadores e empr sas despois de 23 dia
d, folg , como xo informamos no
s u rifa dando ost s páxinas.
Lombr mos qu tras dous dias
do folgu en toda a provlncla e
cJionto da falla de acordo cos emprosorios, as centroles CSUT, CNT
e SOG (ING), coa maioria do actor. decidan continuar en folga namentrns CC.00. desconvoca o paro o choma á volto ao traballo, docidinrlo a asambloa de traballadores omoterso ao laudo, coldando
que óste llos daria méis ou menos
a fer ta da patronal, enm rcada
nos tope. sa larl ls do Pacto da
Moncloa, coa ventura de que o
laudo non os comprometia o nada, podendo repla ntexar o conflicto no momento máis aproplado.
Así as cousas, o 17 reún ense
nos loe los do APEC (Asociación
Provlnclo l d o Empresarlos da
e n& tru cción ) lel gados d e
CC.00.
o presidente da Unión
Provincial. W ldlno Varola , co dlrnct lv u <la J\PEC
o sou titu l r
B irnurdu Pos 1 , producindo e
flrmu do convonlo quo recolle fun rlom ntulm nto c.l rradeira postw· 1 p tronnl.
O f lto foi donunol cf
U1 o SOG (ING) por r co ntr 110 ó doei' Ión el
Jorr el Ir() a ml>lo ,
uauncl u CC.00. do 1 ctnr ou 1 putron 11 (lu oont 1 d a trn
1111111 lor 1.
H 11 1u t ir n 0011t11 quo no o
nih Ión 1100001rc1 rn < tolnm ro11 t ic-1)
purlt11riurnont
.oo.
ur Qll
mblou
do trub, llod ro xo
d ldlra polo luudo, polo qL10 1ion
s be en
nom do quó r pro ontetlvldade
CC.00. ilrma un convenlo quo
otlnguo a todo o soctor, convenlo
quo según os d rrodelr s lnformocións t mpouco non foi oceptudo pol Delog clón de Traba llo.
A coincidoncla entre CC.00. e
pôtronal de negociar o convonlo
entro a representación empres riol e as centm los maioritarias o
nivel ost tal. as! coma a colnci doncia ontre CC.00. e patronal en
aceptor os topes salariales do
Pa cto da Moncloa, asemella o
presente conflicto co, ainda por
resolver, do metal de «menos de
e m> O segu ndosignlfica o abandono na préctica do sindica lismo de
clase que leva a este «sindica lismo de novo tipo)) ao pacto social
cargando o costa das crisls periódicas do sistema capitolista sabor
dos traballadores en arden a «salvar» a economia de mercado e a
<1democracia». O primeiro é a concepción do sindicalismo burocrá tico no que os centrales maioritarias e os seus delegados e a esores técnicos son os que negocian
e levan todo o prot gon ismo, fl Cc ndo r ducld s as
tribucións
ela osambleos de traballadora ao
m ro tr6mite do eloxir ou rexeit r
doleÇados.

e.
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Morrer de vello,
morrer de abandono
Uns dous millóns e medio de persoas situadas
na chamada terceira edade pasan no Estado español
pola traxedia do desemparo, pola frustrante sensación
de estar de máis nunha sociedade que non dispón pra
eles dun lugar onde peidan morrer con dignidade.
Unha parte importante deles non percibe axuda do
Estado por ningún concepto, fl un 78% destes
desherdados son mulleres que miran cómo a
discriminación de que foron obxeto de nenas e de nais
se perpetúa agora, de vellas: por adicar toda a súa
vida aos labores caseiros ou traballos secundarios,
coma exército de reserva do capital, at6panse ao final
dela sin ningunha protección oficial.
FERNANDO. FRA~CO
Arredor de 55 .000 plazas, un
17% das necesidades reales, son
o cupo de posibilidades que ofrecen eses asilos - illas de soedade
no medio do despilfarro urbanonos que os que cometen o delito
de ser vellos e sin cartos miran
pasar marxinados os seus derradeiros dias. Ese é o ·preíl')io ao seu
laborar arreo. Pero os que tef'len
pensións non dispoñen precisam nt dun ceo aberto. As cantidades slguen sendo ridlculas, e
ainda que neste vran cheguen ás
12.500 pesetas por xubilación, a
maior parte deles reclbe moi por
d b lxo desa cifra.

do pra ancianos -un ha no Ferrol
e outra en Santiago-, e unha ter- .
cei~a afnda non inaugurada en Vigo, que son parte dun pian de once ou doce montadas en todo o
Estado nos derradeiros anos do
franquismo.

Son miles de solicitudes as que
esperan plaza, e moitos ancianos
morren no empeño, mentras a~
gún con sorte consigue un lugar onde morrer en Canarias, por
exemplo, tan lonxe da terra. En Vigo, a residencia Xerontolóxica situada no alto do Meixueiro constitúa un canto de lmpotencia é Ad~
ministración Central. un feto ben CI)
formado que non acaba de parir ~
por razóns puramente t:>urocráti,.. ::S
cas. Seis anos dende que se co- -:
NON HAI LUGAR PRA OS VE·
menzou a súa construcción e En Gallci• 01 vellet nece1ltad0t tefMn que dtaputarte una• .utroa n pnto• pra entrar
LLOS
dous ou méis que leva xa termina;¡- not a1lle1; conaegullo nunha retldencia da S.gurlllade Social~ un milagre impen1able.
da, ·coma un moimento estéril,
n G 11 1 o vellos necesitamentras no esterior moitos vellos Galicia outra das Caixas de Afoabandono da familia , da soedade,
cio t f'r en que disputarse os posdos choros cando se lembran dos
rros, ,algunha máis de tipo privado
agonian
de
necesidade
ou
teñen
tos pro ntrar nos asilos; consepra xente con cartos, coma as Anfillos que viven cecais moi pertiño,
que recurrir és proteccións méis xélicas en Vigo, e logo os asilos
u ilo nunha residencia da Segurienvoltos en comodidades. Un v.ehumillantes. O que pasa en Vigo das «Hermanitas de los Ancianos
dade Social é un milagre impenllo é un ·estorbo ex~ quedaron na
coa Residencia Xerontolóxicã,
sable; un pouco méis doado,alnda
Desamparados».
Historia aqueles anos en que, por
qu·e o ano pasado tiña mil duasque non moito, é disfrutar dos
exemp lo, perdeu a vista de tanto
centas solicitudes, (l unha navalla- ASILOS PRA OS DESHERDAOOS .
servlcios dun dos chamados hocoser pra darlle salda aos fillos.
da, un atentado do Goberno congares del pensionista, centros reOs mesmos fillos que cando pertra os vellos, unha provocación
cre tivos e asistenciales con opeNo que respecta aos asilos, o . dén as forzas esquéncense deles.
que elimina culpabilidade a· calratividade pero totalmente insufide Vigo pode ser un caso ilustratiUnha muller de cento ún anos
quera
reacción
violenta.
cientes, ademais de que non son
vo tamén. Situado no centro, un
posou contenta pra o noso fotóresldencias. Na nosa terra non hai
A estas dúas residencias en enorme casón con cinco plantas e grafo: Quedei viúda aos trinta
máis ca dúas residencias do Esta- funcionamento hai que engadir en
unha inscripción na porta que dá
ânos - díxonos sín que lle prea ~n .mundo paralelo á vida da ci- guntáramos - pero saquei adiandade, un mundo subterráneo e cá-_ te aos meus seis fillos coa-agulla,
seque marxinal que as relixiosas, cosendo sin parar. E din/les estudende as súas perspectivas, in- . do a todos ... Esa mesma · vella,
tentan millorar no posible no asmiúda, aínda áxil e de boa presenpecto material, al nda que non dei-· cia, recibe agora de cando en vez
xe por eso de ser o que o seu
a visita dunha neta· mestra, pero
mesmo nome indica: un asilo pra
n)nguén a saca a fóra. Coma ésta,
os desherdados, e non -unha resi- · mil histerias que fan ferver o sandencia pra persoas con todos os
gue.
dereitos. E bastante fan as relixioDos vellos invélidos, millor
sas, Dos 245 ancianos dos cales
non falar. Botados fóra dos hospi165 son mulleres hai 103 que
t~is por falla de camas, non asisnon aportan unha cadela á institu- ten institucións creadas pra o seu
ción, simplemente porque non a coidado. O capital, que non perCI) teñen, e o resto unhas pe.quenas
mitiu aos traballadores aforrar
~ cantidades que non pasan nunca
cando tiñan forzas, nin siquera
~ de seis mil pesetas.
lles ase'gura . eiquí u~ha vellez
.....¡ •
Unha visita all é êoncenciado- . tranqu ila, ·senón que perpétúa
MoitH 01101 mirando pra • cámara. Unhe hllteria a ...dade atnh tle cada ún d.la. . ra. Un pode. cansar de escoitar: o. . nesta derradeira etapa a súa opre-Atró quecia a mocedade, e traitaU., • famllitl...
m·esmo é tráxico conto: falan · do
sión.

Fertilizan tes
~/varo !Rodríguez

Oereàles
Avda. de Madrid, 187 -193 Teléfono 22 24. 00 L U G O
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CONSIDERACONS
ENCOL DA MINERIA
GALEGA
XOSE LUIS FERNANDEZCoa producción de lignito de Pontes e Meirama, Galicia pasará a producir perto de catro veces a
producción total actual de lignito do resto do Estado Español e que será utilizada coma combustible
en dúas grandes centrales Térmicas, non contemplándose o seu posible aproveitamento, ao menos
nunha part~, coma materia prima pra a producción
de abonas.
- O xacemento de cobre de Touro é esplotado a ceo aberto e o mineral, concentrado a bocamina, enviado a Huelva pra o seu procesamento
metalúrxico. Outro caso semellante é o dos minerales de chumbo e zinc de Rubiás (Lugo), neste caso
agrav_ado polo feito de que a producción de zinc supoñerá o 73% da total do Estado en 1976, non estando prevista nembargantes a instalación do praces<? metalúrxico, que se levará a cabo en fundi cións situadas noutras zonas. A producción de estaño galega supuxo xa en 1976 un· 66% da total do
Estado e coa esplotación de Penouta e a previ sta en
Laza, a zona de Verín transformaráse previsiblemente na· principal europea deste metal, limitándose a pesar delo a unha actividade estractiva sin procesamento metalúrxico posterior na dita zona .
.,
.
Quizaves nos minerales non metálicos e as rocas a situación non é tan desfavorable, poida que
por non esixir a súa esplotación unhas disponibilidades de capital tan intensivas como compra pra o.
carbón ou os minerales non metálicos. A pesar delo,
tanto no caolín, coma no cuarzo e a cantada temos
claros exemplos de esplotación destes recursos por
intereses totalmente alleos a Galicia, xenerando un
· valor engadido moi escaso, mentras que, cunha
axeitada planificación, póderfa levarse a cabo o seu
aproveitamento integral coa implantación e desenrolo de industrias cerámicas, da construcción, etc.

A importancia actual do sector mi'nelro galego é escasa, ou mellor dlt.,,non t"1 unha .relevancia especial. O valor da producci6n mineira
galega en 1976 acadou os 3.500 mill6ns de pesetas, que supuxo un 4,7% da total do Estado
Español, e a aportaci6n deste sector ao PIB de
Galicia foi dun 0,6% pra ese mesmo ano. At
sustancias minerales móis destacadas polo válor
da súa prQducci6n no devandito ano foron: pizarras, cobre, canterfa, lignito, caolrn, magnesita,
estaño e cuarzo.
Non embargantes, convén salientar qu~ os recentes descubrimentos e os conseguintes plans de
esplotación de determinados xacetnentos de SL!s-·
tancias minerales básicas (lignito, cobre, zinc e estaño) van producir un cambeo cualitativo e cuantitativo no sector, cónvertindo a G~licia nunha zona
mineira de primera importancia
dentro
Estado
.
...,.
- do
..
..,.,,,
Por outra bánda, Galicia -Ofspón de reservas de_ oito
sustancias entre as.-trece que se poden--c_
o nsiderar. . .
.prioritarias en canto ao déficit .que patjece -o c~p- ~
xunto do Estado (cobre, ferro; estaño, chumbo, titanio, asbestos, zinc e wolframio), se ben é certo que ~
as res_ervas non son conocidas dabondo. Esta derradeira consideración trai consigo a consecuencia de
que esiste unha evidente necesidade de levar a cabo un pian de investigación mineira dacordo cuns
criterios de prioridadas pra o país, o que hastra o de
agora non se fixo, xa que as investigacións pode decirse que foron producto da especulación, a casuali:..
dade ou o iriterés esclusivo de determinada$ com- .
pañías mineiras.
Pasando a dar unha . breve visión do futuro inmediato da minería galega, e deténdonos naquelas
sustancias minerales de maior importancia en canto
ao valor da producción previsible a obter, mencionaráse en cada caso o _d estino a dar aos productos
l'nineirales estraguidós, atopándonos prácticamente
sempre cunha regla xeral: a non utilización dos recursos propios en beneficio dun desenrolo industrial
integrado, o cal non é ademais. específico da minerla senón un mal estructural de toda a economfa galega.
·
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historias de esmagados

En resume, Galicia dispón duns recursos minerales importantes nalgunhas substancias concretas
que non serán aproveitadas integralmente en beneficio dos intereses propios e dunhas reservas que
compriría investigar e evaluar dacordo cunha e·stratexia de prioridades. Ambas as dúas cousas son
inalcanzables nun sector dominado actualmente
polas grandes compañfas alleas e avolto pola especulación que permite a Lei de Minas en vigor.
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Por X. MARIN
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SANTA COMBA:
WOLFRAN DO
BANCO CENTRAL
No · ano ·1 939 o grupo madrileño Fierro, ligàdo ao ·..:
Bancó lberico, denunc!a unha ·rnina de wolfrarí:i e està'ño .
no concello de Santa · Comba, na Coniña.
Hoxe, os véciños de · Sár.lta- Co-~ba_ lembr~n q· ~e- tamén
desta mina, no tempó da · 11 · GUerra Múndial saíron as grandes _fortunas de Carballo a base ·.
de recoiler, ind~si've. polo. n}oñt1,3, .· mi~eral ·
· que logo serfa esportado a Afomania pra
. fabdcación. d~ ·armas·a~- guerra: ' 6 wólfraJn
aguanta. moi '.-'ben· a~ altás temperaturas
·e Hltler .era_un bón 'compradór . .
•
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«O WOLFRAM SAENOS DA PEL»

Un letreiro «Compañfa Minera
Santa Comba» anuncia unha zona
de bltll ira con barric das de barro,

vontilación , son da dinamita, dos
tractores ... » Este rapaz, duns 25
anos, agarda con outro compañeiro
un contrato pra emigrar a Suíza e
atoparse alí con méis mineiros que
hai pouco tamén partiron de Santa
Comba.
Na bocamina seis mulleres parten con cadasúa marra pedras
bor dunha parrilla que as vai penirando. Xa no interior dos túneles o
señor Salgado, facultatlvo e subdirector, impón certas «condicións»:
non podemos falar dentro da esplotación cos traballadores.

sa-

«SE HAI WOLFRAM
XA NON MIRAN
O PERIGO ... »
A mina, con escasa luz eléctrica
- cada 30 ou 40 pasos unha bombil!a- está dividida en tres capas
de esplotación; ao rasante, a 25
metros e a 50 na súa maior fondura. Cada unha das capas sirve de
comunicación tanto pra a entrada
coma pra o transporte do mineral
dunha chea de sobrerfas ou puntos
de estracción. Pra acceder ás sobrerías hase de subir por unha escada
duns cinco metros de altura e pasar,
na galerfa, por enriba de táboas colocadas sobor dos furados polos
que se baixa a «pedra» ás vagonetas, que a trasladarán ao esterior.
Asegún imos entrando aos puntos de estracción pasan as vagonetas t!radas polo tractor e máis aló
son traguidas hastra o punto de en-

ganche do ~<tren» por mineiros que
logo de arrepuxar un pouco montan
no seu borde. Nun dos túneles dous
tr boll dores dlspóñense a colocar
un puntolete sobor do que Irán
chantadas táboas de protección en
contra da pedra que se tira dende
onrlba. Un deles pica na pedra cun
martoiô e un cicel, sln protección
n s ollos d'e ningún tipo. Eso ~eré
poslblemente porque, éomo se atrevlu o o ouror o señor $algado, «é
unha min moi s gura». O da segu ..
ri l 1 lo ó outro tema.
«Hal moitos sltlos onde é perigo,o
uíamos cont ndo o barren iro con miras na Sulza dos
millóns - , pero como hai rendémonto e dá wolfram, pois ... eles o
que queren é sac~r rendemento». E
sigue outro «Se hai wolfram xa non
miran o perigo; ao mineiro que o
trague o demo». Tam'én contaban
alg(ms traba lladores que alf é moi
doado quedar sin dedos, «imaxina
que estás aguantando a vagoneta
mentras carga e che vén unha pedra mal colocada ...»

AUGA, 50 PRA .BARRENAR
A silicosis é outro dos problemas
que máis a miudo se presentan a
pesares da afirmación do -subdlreotor de que hai aprosimadamente
mes e medio non habia -asegún
un reconocemento feito por unha
entidade aseguradora- ningún sllicótico. «Temos o retiro aos sesenta e cinco anos -comenta un traballador agora de baixa por accldente-, aso os que non caducan
antes, que, 1 cántos hai que pasaron
pra o outro lado 1. Este ano pasado
mesmo caducaron tres, o méis vello
tiña 56 ou 57 anos, outro 49, e
asr. .. e foi a oonsecuencia deso, anque agora as minas dende logo estén, dentro do mal, algo millar e barrénase con auga, e desinféstase ...
pero antes cargábase a pó».
¿ Desinféstase? Cando o señor
Glménez, facultativo, escoitou a nosa pregunta encol de ónde comian
os mineiros, xa que a súa xornada é
completa, contestaba: «Toman o
bocadlllo eiquf en determinados
puntos do interior da mina». Eso
non o dubidamos, ao pasar cara a
rampa que comunica o rasante cunha esplotación de 1 6 metros de
fondo ollamos nun caixón, coma o

arei
má'
un
pof.
' rise

ror
Sei

me
e~
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utiliza pra deitar ao can, un
se
,
de fardelos coa sua corresp.~ne mochila e unha bo~a
vmo.
untas nos _
que os m1ne1ros coestán determinados polo cos: «Non hai onde lavar as mans,
:~n a comer o bocadillo dentro
mans cheas de merda- porque _
ina non hai auga, e non saímos
sete horas».
única auga que h~i no interior
mina procede das filtracións a
erso da te!ra e é moi ab?ngosa.
to que ií)clu~ive, en casos no:>.
se e~ctie_ ,d~m~i~ un po~91~ -~n~a .
ba intenta -oen pertc:i que: s_1n_
queril9.- -'ya,l_e ira!· ~- -~-n~'.-~~- para de "barro que é ,9'._Bn paf1e .da.
fotación_.

?e

1

1

4

•

s catro· da tàrde, cando o~ . tta- ; ..
1àdores. do ..turno ..,da' mañá que ~ fverori .' sq6~n.sfo pra ~ór_a q casç:a_-·_ ·• b llÓ sae~! e.r.trafl po' tra~~llo os_b~:-. .
neiros, cecais cb trapallo máis
ro, pra . non aparecer xa hàstra as
ce da· noite.' Traballan ao axust~
de hal úñ mes, po~que ao se_ñ or
director parécelle· ·unh1;1 paí\.'.ada
·· fàcelo ãsí :' «Os nosós traballares son bos, pero sempre os ha.i
poaco millores, e regulara~ e un
uco piores: E PIª esq, _prayromonar a xente 8 que -traballe IT_láis,
a que 0 que_tr9b~l,le' ~á. is 0 g~ñe,
ue aforren dinamita, púxose unprimà por av?nce - e out~
sto de dinamita». Deste xeito, o
bailadór 'vai cobrar únlif! , prima

m"adame.nte · baixo·: '«Mirn; eu que
§orl ártilleiro êléotrico, ""artilleiro de
mecha, fago de tubeiro, meto madei ra, bueno, todo canto. pode haber
d°eritro da mina .. . e coma mtn poee
ha.-b·e·r 1- 8 desãcategor'1a,-e ·~bro de

por

v1ñteca-tro a yintecinco mil ·pes·etas». Estf3 home· traballa .seJe fíora.s de- baixo-da terra. ·As mulleres qÚe pene'1ra· n- c'o_
b r..an ' a·o
· , r·e~do-'r· dí
.,e ci'uince .'

los metros.que avance rompeñclo
dra e Óutra poia· dinarnitâ qu~
orre. Un' dos_traoalladores cos que
nversamos· non estaba conformé
5 prernios: «E,u mesmo lles prostei cando falaron de poñer a pria. Eu díxenlle ao facultativo que
·
- -·
8 ofrecer carameliños nada, que
gora -de rapaces xa pásarria's todos
·
que o que estabá era obrig'á ndo· ·
h
dá
os porque den d e que un ome
que tén~ se lle piden máis rended
t
táno. 'á.
en t o e ·m 1s ren emen o, es.
bri and.~».
·
·
·
89
t d d·
d
él .
amen e en e os erra eiras
eses do ar:io pasado cobran un
lus de tosicidade, anquê asegún os
·
.raballadores, este concepto non

ti!

·mil peseta$ e os peóns de dezaseis
· a' dezàoitb. E por ·todo isto ~ai 'q ue
arriscar de côtíci o ·pelexo.
·
- · Hastra o ·outono do ano pasado '
cobraban o~ 'o ficiales trece mil pe·
setas. Despois de v·arias visitas á di- .
recc1ón da empresa e amenazas de
. · . ·~
·
·
. folga_~onquenro~ ~nha suba d~ ca- · tro· mil hastra o remate do ano.
' . ,
-.
. - ·
· ~oito~ 9os_tr~ba!l~do_r_:_s . cos q~e -·
falamos contaban que tman un segurà· normal, ((0 estipulaaô.polà Maxistra.tura de Tr.àballo», que dfría o
·
·
señor Salgado. <eVoulles contar un
·
detalle ~ê' un baireneiro.::..:....: Tesulfá
que hai anos eiquf morreu un obreiro ' e non estaba as.egurado. E claro.-~

parece ben deté!_llado nas nóminas
0
que· queren é saber se somente cobrañ por tosicidade ou tan por h.umedade, ·por fondura,
por oscurfdade, por pó .. .'.
A ruído tamén ·é un dos grandes
problemas. · As · barrenas 'atronan a
caiquera. o único remedio é che§ar
a afaoerse. ·Ao pé -de -onâe fraballari
alúmanse cón luces · de carburo. xa
que o tendido eléctrico non pode
achegarse hastra aif por p_roblemas
dos esplosi<.ios. Por outra banda, o
sudor, -asegún nos contaba a cantineira- produce no interÍór da mina quéimaduras na pel despo'is dun
_.
certo tempo.
Todo_esto é silenciado pola ern- .
presa cándo aparece por alf algunha
inspección da sanidade, ou de se- .
guros. «0 día que vén unha visita de
seguros xa o saben oito.días antes e
limpan ben .ún dos tachas' e bótanlÍe
area e prepérano e · aque-lo parece
máis un_ha 5<Villa» ca un tachõ ... Veu
un inspector de lfnêa e pasot,J aló
pola estrada e foron comer uns mariscos aló a Santa Comba».
til eles

N SEGURO CÚBERTO
POLOS TRABALLADORES
Todos os traballadores que falaron connosco coincidiron en que o
seu problema fundamental, ademais dos xa reseñados, era o xornal.
E siguen coincidindo en que é estre-

«AO MINEIRO QUE

o TRAGUE o· DEMO»

~se erã un probie'ma pra a empresa.

gunha v~ca dende que · saen da mos que lles' buscaban local correnPero tive·ron a sorte de que . un irmina van traballar á súa casa : Deste do e ... »
mán del que tamén "traballaba na
xeito, ·o esforzo persoal vai· mii"loranPouco antes fora presentado o
miha - sf estaba aseguracio 'entóri
do uns salarios escesivamente bai- SOG-1 NG con bastantes problemas
cambearon õs ·noil¡es é... o que rrto- · xos-;- de sobre-esplotaciófl. Ó drama pra atopar local. «E que eses do
~
- •
h. f
dos traballadores simbióticos - ta- soa- son temibles», confesaba o
rrera- ainda ~:mda vivo· por a ?>·
subdirector Salgado. Daquela a emE .o. ~ proplos;trabaUadores, vendo · mén é este.
-presa andaba a promocionar á UGT
fl. súa sitq9ci(>n, pensaron- ên facêr e a Comisiones declndo que o que
untía e1.peCie -de séguro· entre ete& · · os--SINDICÀTOS
·. -. ·, .;
:
.. - .
·'
.
quixera apuntarse que pasara pola
mesmos. -Càda· úA deles deixa crnco
pesÔs ao pies' pÓr se hai aigÚnha
"N~~ derradeiros meses· fóronlles oficina. ·desgracià e,: aínda que sõmef'1te
presentadas aqs · traballadores di0 3 1 de marzal celébranse as
serí·a de ·· máneira' simb'óiica contri:-" . versas ·altérnativ'as sindicais. A pri- eieccións sindicáis na mina, e os
·
·
·
búen· á aliviar os..problema-$ de cada
meira 'sería·, ásegún eles por parte delegados elexidos terán que •
ún deles: Pero nese. «seguro» tamé_n · da patronál, a da creación dun sin- poñerse a traballar inmediatam ente
tiveroñ intromisións p·orqúe ·o en-.. · dicatô independente cos · propios na firma dun convenio que actua lcargado de gardar ·os cartos foi o
traballadores da empresa. Rexeita- mente non esiste.
.
A empresa, agora propiedade do
,enc~rgado da ·empresa. «E can?o
da tál posibilidade ~ «Compa~ía Mi- _
ãhf a un pelota lle morreu unha va-" -· nera» pasou a apo¡ar á UGT inme- Banco Centrai, logo da absorción
. · · -,
. .
.
· .
.
.
-.
,c~ de':llle _?ua~ _n:i1~ p~se!~s ... e outra . diatamente despois da súa · presen- do Banco Ibérico, tamén tén insté!_ve-z. a un cam1one1ro porque quedou
tacióñ 'p or urÍ ·trqbairador .das Ç)fÍCi- · lada unha fábrica de caoifn e mica a
sin _un dedo deulle 25 mil... ·e dixénas. Máis tarde chegaríar:i a:; Comi- cat"ro kilómetros da mina. Os pro'mosife, vostede .non to~a máis es~s· ··siones Obrei-as «e en canto vimos blemas dos traballàdores son seme,
.
·
cartos sin que Íle mandemos n"6s».
qué\iinan co director pois xa daque- llantes e eles considéranse todos
~- Un tia · dâs' cáracterfsticas dos mi.:
lá aixé_moslles que: ~e· podfan inar- baixo a mesma man. Unha man, caneiros de ·Santa Comb8 é a súa çaiictiar, que aquelo ·
un sindicato da dfa, sobre tescentos traballadodaêie -de labregos: Todo"s teñen afpra - os ·xefes ... Po;qÚe en canto vi- res.

e

era

1111BUNA

12 / ANOSATEBBA

A SINDICACION NOS
TRABALLADORES DA XUSTICIA
MANUEL CONDE RAMIREZ
$egredarlo Xudicial
Un tema de moita importancla, e que hoxe se
debate nas tebras da noite, é o da sindicación dos
traballadores da Xusticia, problema no que vai acochado, e nos miolos dos seus detractores subxace,
o da polltlzación dos seus funcionarias.
Nun Estado coma o da Hespaña, que suscrlbiu
os convenios da 0.1.T. e os Dereitos Humanos, (nos
que o derelto de sindicación é lncustionable), resulta grotesco contemplar cómo se Intenta polos mesmos firmantes limitar aos traballadores da Xusticia
algo tan elemental coma o derelto a sindicarse. Pero resulta altamente sospeitoso que algúns dos que
sempre calaron no franquismo hoxe boten as campás a voar a prol de tales antidemocráticos amaños.
Nembargantes algúns cidadáns de boa fe
apoian tales limitacións e eu coido que o problema
vén de descof'\ecer cousas tan elementais coma que os
traballadores da Xusticia non son (coma o franquismo fixo ver) anxos asesuados por riba do ben e do
mal. Os traballadores da Xusticia son persoas e ctdadáns; persoas que xantan, aman, disfroitan e choran ; xentes que viven, copulan, desesperan e realfzanse, acertan e frústranse, berran e teñen amigos,
nemigos, etc., etc., e ademais todo esta é bon, e andar na percura de algo millar é descoñecer tamén
que eiqul, coma en tantos feitos do home, o millar é
nemlgo do bon.
Como cidadáns, os traballadores da Xusticia
teñen os mesmos dereltos e obrigas que os demais
membros da comunidade; e todo isto é tan básico
que até tristura dé o telo que escribir. Os traballadores a Xustlcia, persoas nas que se conxuntan dous
ti uos tan f rmoso coma o de pertenecer ao muno ela Xu stlci e máis ao os traballadores, na súa
vl
prlv d pon n e sintan, e se ademais son culrén nln d berén su straguerse a pensar,
fn militar nalgunha das correntes ldeoiólolt r
xlc
que o mundo o s er lles ofrece, no intre
histórico do país ao que pertenecen. Doutra forma,
non haberá equillbrio, nln xustlcia, nin libertada, nin
cultura ; teriamos neuróticos administrativos, escravos dunha entelequia chamada Xusticia, pero Xusticia imposta por outros seres que por motivacións
políticas din desexar Xueces puros, cando no fondo

esconden intereses ben comprobados na histeria
recente, na que os resultados, como di o paisano,
«por un lado vostede xa ve, e por outro, ¿qué quere
qúe lle diga?».
Pro coa Igrexa topamos amigo Sancho, xa que
ese conglomerado chamado «Alianza Popular y de
la U.C.D.» parece estar mol sensibilizado polo tema,
e os seus membros, moitos dos cales son os mesmos que pra poder traballar esixfronnos xurar fidelidade aos Princípios Fundamentales del Movimiento
(principias que chegaron a ter fin, sin ser coñecidos
por ninguén), hoxe rachan as súas vestiduras ao
contemplar que somos moitos os que loitamos por
un sindicato ceibe e democrático, no que cad~ traballador, dende o Xuez ao Axente, non se atopen
saios no· seu pazo señorial (onde será mal ou ben
pagado, ilam.entras non · incordie), senón xuntos,
nunha comunidade irmandiña onde se defendan os
nosos dereitos, sin tolerar as inxerencias dos outros
poderes; un sindicato onde todos ~untas loitemos
por unha Xusticia ceibe e democrática, un ·sindicato
que será celme de xuntanza de corpos irmáns e so-

lidarias, e non coma hoxe·, espallados, enfrentados e
desmoralizados; un siñdicatO pra abrir os ollos dos .
despistados, susceptibles de caír de boa fe en posturas superadas pola histeria e en erros nos que
nunca · méis podemos voltar a incurrir.
Somos seres humanos, cos pés na Terra, Terra
con maiúscula que amamos. Somos compañeiros
do resto dos cidadáns aos que servimos e por elo
nos pagan.
Mais moito coidado, todo o até agora ataeddo,
na Catalunya,· Baleares e Galicia, con pleitos e todo
incluído, non deixa de ser unha simple anécdota. O
problema maior é que hoxe estáse a preparar unha
npva Constitución, na que os grupos de poder dos
«demócratas», Srs. Fraga ou M~rtín Villa, están dispostos a cometer o atentado de reducir os traballadores da Xusticia, como moi ben di o Maxistrado D.
Claudio Movilla, a cidadáns de 2.ª, e elo non pode
ser consentido a ningún precio, e entendo por precio os aumentos de soldo, os ascensos ou os espedientes.
E o momento de que os demócratas loitemos
na segrnanza do trunfo, sabéndonos· fortes, porque
a forza dos hor:nes que fan cambear a historia estivo
e estará na unión. Sabendo que o home illado non é
nada; que o ser humano estará equilibrado e ceibe
en tanto e en canto esteña xunguido ao resto dos
homes. Neruda confésanos: «Yo no puedo sin el
hombre vivir y sin el hombre ser hombre».
.
Unha Constitución que limite dereitos a algúns
.cidadáns é unha Constitución antidemoerática e
fonte dé leis dictatoriales e discrlminatorias. Por outra banda, unha Constitución. que considere. a realidade de que todos somos iguales é un manahtial
enriq~ecedor e xenerador de leis xustas, honestas e
equilibradas.
A miña chamada de hoxe a todos os compañejros xueces e compañeiros porteiros non tén máis
arela e esperanza que a de. agardar que os millares
deles, os bos e xenerosos, tome[l conciencia da necesidade dunha sindicación e do dereito a unha politización, no que cada ún, ·dentro da súa ideoloxía,
rexeite abrumadora e sistemáticamente todo o que
cheire a antidemocrático e irracional.

A NOSA CULTURA E O CENTRALISMO CULTURAL
XESUS CAMBRE MARIÑO
No cambeo democrático que se está dando
no Estado Español, moitas veces todo se reduce a
un cambeo de nome. O Instituto de Cultura Hispánica, cova feixista dun pretendido imperialismo
cultural, trocouse no Centro de Cooperación Iberoamericana. O Ministerio de Información e Turismo convertiuse no Ministerio de Cultura, curiosamente rexentado polo mesmo home que o ocupou
baixo a mesma denominación nos derradeiros
tempos do franquismo. E agora a «Radio Nacional
de España» nas súas emisións dirixidas a América,
chámase «Radio Exterior de España».
Nembargantes, os mesmos plantexamentos
paternallstas, autoritarios e centrallstas siguen
sendo unha caracterf stica mol acusada no funcionamento desas institucións.
Asf, pódese ver cómo os burócratas ao servido das instltucións do goberno central ignoran a
realidade histórica e social, o contexto cultural e a
lingua, todos eles ingredientes fundamentais da
nacionalidade galega; son cousas das que non
convén falar.
En todo caso, a terra galega e o seu pobo propóñense aos turistas coma simples curiosidades
paisaxistas, culinarias e de «coros y danzas», conxunto que se integra moi ben no dito fraguiano de
que «España es diferente». Mais o que latexa sobre esas interpretacións centralistas non é somente o descoñecemento e a falla de imaxinación da
xente que rexenta o aparello turfstico de Estado

Español. E, moi principalmente, o desexo sempre
presente de ignorar ou minusvalorar a realidade
das culturas nacionais.
Esto que decimos quedou moi ben demostrado nun comentario cultural de tema galego que fixo recentemente a agora chamada Radio Exterior
de España nas súas emisións pra América, onde
viven tantos galegos emigrados. A verdade é que
a atención que lle presta esa radio qfieial á nosa
terra é ben cativa, mais cando se pón a falar de
cousas galegas amosa unha ignorancia ou uns
prexufcios tan rechamantes que millor sería que ·
se esquenceran permanentemente de nós.
Falaba a A. E. E. no seu programa cul~ural
«das artes e das letras» e daba conta da publicación dunha obra colectiva baixo o tlduo de «Tierras
de España». Pois ben, ao marxe do valor cultural
da obra comentada hai que decir que o redactor
do testo radiofónico evade a valoración da parte
do libro que se retire a literatura do pafs xa que
non o pode facer ao non coñecer e galego. E nós
perguntamos, ¿cómo é posible que a radio oficial
de todo o Estado non teña uns redactores que
coñezan as línguas e culturas dos pobos integrados nese Estado? ¿Ou acaso o presuposto de todo
o aparello da radiodifusión española non se financia coas aportacións dos diferentes pobos? Parece
que o menos que se pode esixir é que ese aparello
teña uns redactores e locutores que poidan usar
as linguas do Estado.

Agora ben, pra remachar a ignorancia e o desprecio das línguas e culturas nacionais que Sd sinte nos despachos e gabinetes do centralismo madrileño habería que escoitar as espresións finais
do programa coas que se intentaba facer un resume do libro ouxeto de comentario. Asegún o anónimo redactor do programa cultural, no caso da literatura galega un dialecto (sic) é o elemento de
base da literatura dunha «rexión».
.Polo que se escoita, eses homes parecen afnda agora incapaces de facer a distinción entre unha língua e un dialecto. E decir, neste caso reducen a esistencia milenaria da língua galega a unha
categoria lingufstica semellante ·a representada
polas falas manchegas, estremeñas ou andaluzas.
Mais os tiros non van nesa dirección. Non se
deprende o que non se quere deprender. A igliorancia abraiante encol da cultura galega que amosan e oustentan as xentes da «Radio Nacional» e
outras institucións representativas do centralismo
cultural é máis ben unha ignorancia interesada e
tén unha clara intencionalidade política. Cando se
reduce o entramado sociocultural galego a simple
folklorismo, e cando se lle chama dialecto )¿de
qué língua?, caberfa .perguntar) ao noso idioma
estáse facendo ·polftica. A mesma política que se
vén levando a cabo hai xa moitos séculos: rebaixar, degradar, esnaquizar a cultura galega co gallo
do desfacer a nosa nacionalidade.
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· Euskadi

España

A Constituci6n:
española.
•

•

e reacc1onar1a

EstouPQ Lem6niz
OARSO
«ETA, lemóniz Goma-2», a tanta• veces berrada consigna das
derradeiras manifestacións populares, ffxose realidade d"nha maneira especialmente ~orosa. A dinamita que paralizou as obras da
Ce-ntral ao saltar en cachos parte dun dos xeneradores, situado no
corazón da mesma, levou consigo a vida de dous traballadores. A
espl.osión produciu odemais numerosas feridas a outros nove.

MARIA ALONSO
Cando Gregorio Peces Barba,
representante socialista na ponen cia constitucional, abandoou as reuni6ns no «Cume»
declarou: Imos ter a m áis reaccionaria Constitución de Occidente. Como non podfa ser menos,

a frase foi rebatida por todos os
demóis repreientantes: «seró
unha constituci6n liberal», manifestaron a dereita, o centro e
os comunistas case ao unfsono.
Sin entrar a calificar o testo,
polo IT]Omento, vexamos cáles
son as principales características
do anteproiecto. Algunhas delas
-é de aga_rda·r que moitas- sufrirán modificacións na Comisión
e no Pleno. Quede claro que, hoxe
por hoxe, este é o producto do
traballo previo dunha ponencia na
que, ademais, hai que rexistrar a
ausencia do representante sociaÍista durante algunhas xornadas
do debate.
Destaca en primeiro !Ligar o artículo 2 no que se dé cabida ao
térmioo «nacionalidades» acompañado de qúas éspresas referencias á unidade de España v a la
Patria común. A redacción com pleta do artículo é a seguinte: La
Constitución se fundamenta en la
unidad de España como patria común -e indivisible de todos /9s españoles y reconoc~ el derecho a
la autonomía de las ~aclonalida
des y regiones que integran ia indísoluble unidad de la nación española.
En materia económica, o novo
testo inclúe a posibilidade do lock
out ou peche empresarial. se ben
o limita naqueles casós nos que
poida ter efectos claramente desestabilizadores, é decir, nos ser-;vicios públicos. Non embargantes
despareceu toda referencia ao tema da flesibilización de plantillas
ou despido libre. Non hai qu e esquecer que unha Constitución é
un testo legal do máis alto rahgo
e que detalles coma este 'poden
regu larse por simple decreto lei.
Polo que se refire a ensino o
proiecto favorece
os Intereses
dos centros privados. No articulo
28 dise, entre outras cou$as: Se
reconoce a las personas físicas y
jurídicas la libertad de creación y
dirección de · centros docentes.
Profesores, padres y en su caso
. alumnos, ';ntervehdrán en el con- :
trol y gestión de. todos los centros·
sostenidos por la Administración
con fondos públicos. Los poderes
públicos ayudarán a los centros
docen tes.
O Estado financiará polo tanto
aos centros privados. Pero o contrai dos centros por parte de profesores, pais e alumnos somente
será obrigado naqueles cotexios
sostidos pota Administración o cal
equivale a perpetuar a situación
actual e mesmo agravala.

AUTONOMIAS
Vexamos, finalmente, o· t ema
das autonomf as. A espresión terri-

torios autónomos foi sustituida .
pola de comunidades autónomas
por considerarse que o ·término
ten:itorio tén un senso máis xeográfico en tanto que comunidade
fai unha referencia méis directa
aos pobos. Pra o acceso á autonomía establécense dous niveles: ao
primeiro accederán d\rectamente
as ·comunidades que na súa histeria plebescitaron o seu Estatuto
de Autonomía: é o caso de Catalunya, Gaficia e Euskadi. Tamén
accederán directamente a este nivel, e esta representa unha novedade, aquelas comunidades que o
soliciten cun quori.Jm moi cualifi-·
cada. No segundo grado integraránse as restantes comunidades
autónomas que· dispoñerán durante cinco anos dunha serie de
competencias derivadas do Estado. Transcurridó este período poderán acceder ao primeiro nível. E
decir, _que Catalu·nya, Galicia e
Euskadi, así coma as comunidades que obteñan o quorum fixado
previamente_ aforrarán a agarda ·
de cinco anos pra chegar ao Estatuto ..

Estes son por enriba os aspectos máis destacables do proiecto
de Consititución. O testo que sigue sendo moi longo, non se «filtrou» nesta fase aos xornalistas.
Pero conócense xa as posturas
adoptadas polos grupos politicos
con re·presentación parlamentaria.
As mil duascentas emendas iniciales quedaron reducidas a trescentas, que proporcionarán longas horas de debate á Comisión,
agora xa con asistencia de informadores.

' Ez·
. lnmediatamente despois das
primeiras noticias do · atentaqo
que reivindtcaría o luns día 20 a
rama militar de ETA sucedéronse
os comu.nicados de condena dos
métodos viÓfentos. o coro das
protestas vi~- ~~vi;ir o impet u perdido da campaña antiviolencia
que os partido's m·aiorltarios e
~ éis o en ·Euskadi ~~trnparl amé n
tario PCE, intentaran poñer en
marcha hai uns mes6s con moi
pouco ésito.
O · denominador com ún da
maioría dos comuni cados é o ataque a ET A e a cond ena da súa actuación, e som ente algt'm pártido
da esquerda abertzale arremeteu
tamén contra de lberdu ero acusándoo de ser o prinçipal responsable da morte e feridas duns traballadorns dos qu e hastra a UCD
síntese, agora, defensora.

FUNERALES
MULTITUDINARIOS
A asistencia aos fun eral es foi
multitudinaria. O principal in tento
de politización dos mesmos, protagonizacto por UGT e Comisiones
Obreras, tivo como resultado que
os mesmos t~ab a llador e s · de
Le.móniz ,a traverso dos 'seus representantes acusaran a estas
centra les de oportunistas e de int entar dividir á clase obreira, ao
remate da misa organ izada por
UGT e Comisiones. Despois da
misa pretendían rea lizar un mitin
e unha manifestación qu e non se
puicleron levar a cabo diante da
confusión creada coa presencia
dos trab !!adores de Lemóniz. Est es, en contra da vontad·e dos organ izadores do acto, leron un comunicado no que entre outras
cousas decían qu e: Ante os feitos
ocurridos na Central Nuclear de

Lemóniz, nos que perderon a vida
dous compañeiros e resultaron feridos outros catorce, condenamos
enérxicamente ca/quera tipo de
acción que poña en perigo a integridade física dos traballadores.
Entendemos que os traballadores de Lem6niz, collidos entre
dous lumes, non podemos ser os
que paguemos as consecuencias
dunhas decisións alleas a nós, xa
que somente buscamos un posto
de traballo pra cubrir as no ·as necesidades.
Ante a confusión esistente polos feitos ocurridos en Lemóniz
esiximos unha clarificación dos
mesmos a todas as organizacións
e organismos implicados.
Cremos que os intereses dos
traballadores de Lemóniz son os
mesmos ca os da clase traballadora. Asimesmo pedimos responsabilidades a l berduero e ao Goberno.
Os traballadores de Lemóniz
remataban a súa nota pedipdo un
referéndum popular que. decidira
o destino da polémica Central.
No acto organizado polas dúas
centrales esta ban presentes, ademais do presidente de lberdu ro,
. varias diputados de UCD.

OS MILIS ACUSAN
A IBERDUERO
Os milis, polá súa banda, acusaron a lberd uero do sucedido co
atentado e afirman ter av isaclo
tres veces -con interva lo de
quince minutos '7 do que iba facer esplosión unha carga nun lug~r qu e se lles indicou nunha das
chamadas.
No .medio de toda esta guerra
de comunicados e de condenas
da viol encia, outra morie parece
t er pasado desapercibida pol os
partidos rn1tiviolencia, a morte a
paus do anarquista Ru ecla na cárcel de Caraban chel ao intentar escapar. Ningún dos que sobrancearon polo seu ímpetu condern:itorio
polo de Lemóniz escribiu unha
soía liña sabor da morte do anarquista.

Países cataláns

Tarradellas :sigue· mandando
EMILIO VEIGA
O Presidente Tarradellas decidira no seu dia que· '1 Asam.blea de Parlamenta rios -non
tiña que refrendar es nomeamento~ de conselleiro~ e _
que, en
relación coa Generalitat, non
tif\a nn q~• d~ir, hastra que
.ae eltipul.e o estátu.to~ Ot.parlam.en~r;os acepte;1ron, a .queira•
non queiras,
aceptaron.
Agora, unha vez aprobado polo
Consello o proiecto de R6xime
Interior da Generalitat que propuxo o President, 6ste decidiu
qwe os parlamentorios tiftan
que dar o placet e desconxelou
a. Asamblea dos parlamentarios
por un dia, concretamente o 16bado, e só o tempo necesario
pra decir amén ao reglamento.
E os parlamentarias non o decepcionaron. Eso sí, houbo dúas
abstencións: Xirinacs, que coida
que a lingua catalana non sae ben
parada, e o senador por Girona,

'*'º

Farreras, que, adem.ais qo da lín- -A MORTE
gua, pensa que non respeta o pro- DUN ANARQUISTA
tocol~ de .Perpirián, f!O que se estableCf~ que os par.lamentarias
O Cap itán Xeneral d~ C<ita~un 
_serían consultados perióqicamen- ya, Teniente Xeneral Coloma Gat e pola Generalita_t. cqusa que non ll~gos, ratificou o vernes .a setenfica recollida .no reglamento.
cia do Consello de Guerra que
" Este reglamento definitivo é .cond enou aos Joglars a dous
moito rnénos presidencialista ca o éiJnos de cadea, por delito de inxupr:imeiro . que _presentou Tarrªçi,e- ria encontr.a das. Forzas Armadas.
tlas ..e ql,le_Qrpv:_9qoL,1 ,~ peqL!ena .cri 7 ..Poucas ·hpras despois. represe nsis do goberno autónomo. Preci- tantes dos partidos parlam entasame11te esa crisis foi en gran par- rias cataláns, menos UCD e AP,
te producida, ?egu11do o Presiden- falaron nun mitin no Palacio dos
te, pra reflesionar sabor do enfria- Deportes, diante de só 5.000 permento de relacións con Madrid, e, soas, utilizando unha linguaxe
cando se conxurou a crisis, decidiu contundente na condena do Godartle un toque · persoal facendo berno de UCD, por permitir o
unha viaxe a Madrid, viaxe que ca·nsello de Guerra que condenou
escomenza o día 2 de abril. Tarra- aos Joglars e esixindo a libertada
dellas demandará tias máis altas pra todos eles e a supresión das
institucións da Administración es- xurisdicións especiales, asr coma
pañola a aceleración dos traballos a garantia da libertada de espreque a diferentes niveles estudan sión.
·
os traspasos de competencias
Outro tema desgraciado confireales e políticas á Generalitat de gura a actua lidade informativa da
Catalunya.
semana pasada. Trátase da morte

por maios trçit s no ctí rcel d Carabanchcl do an31· uista cçitalán
Agustí Ruecla. En Sallan ts, cidade
natal da víctima, houbo folgo xoral
o vernes, e unha manifestación do
máis de 5.000 persoas na que se
pedía a dimisión do Minis ro de
Xusticia. O sábado continuou a
folga e despois do enterro 10.000
persoas participarían noutra manifestación. Os senadores da coÇJlicción electoral «Ent~a» por Glrona e Lleida, Jaume Fabriquets e
Solé Zabaris, solicitaron, tamén o
vernes, a dimisión do Ministro de
Xusticia Landelino Lavilla por dar
o ministerio que preside mostras
dabondo da súa incapacidade pra
êonseguir que nas cadeas do Estado espat?ol se respeten os dereltos humanos. A «Entesa» anuncia,
tamén, que apoiará toda acción
destinada a condenar decididamente este feito e <<tomará medidas pra a defensa dos dereitos humanos nas cadeas, e esixirá responsabilidades a todos os niveles.
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Secuestro de. Aldo Moro

Oportunidade americana
frente ao Goberno de Compromiso
Ll.MOIX
Complementa as dúas anterioNa maftá do poaado dfa 20, Aldo Moro, presidente ela Democracia Cri1tlana Italiana, foi 10metldo a xulclo nunha cércel popu- res unha terceira hipótesis mancilar. A• Brigadas Roxas, pre1untot autor.. do MCu..tro, acut6báno nal que apunta cara a propia D. C.
de Mr o xerarca e ..trat91a lndilcutlble do Ñxlme dernjcrata-crl~ coma autora do secuestro, que se
tlano, opresor do pobo ltanano ,,.. derradeiros 30 anos. Pouco• dias convertlrfa polo tanto en autoseante1, o xov.. 16, unha róplda acc16n guerrilleira virou o habitual cuestro, encamit'\ado a conquerir
recorrido que facfa Aldo Moro, entre o MU domlclllo e o Parlamento, o rápido benepláclto de todas as
nunha viaxe de rumbo desc:ofteddo e dlffcll retorno. Dous autom6- forzas parlamentarias pra o modevlte1 atrancaron o coche de Moro e o da escolta, matando cinco ho- rado programa do novo go~erno
me• e secuestrando ao polftlco Italiano. A m.. ma tarde as Brigadas. Andreotti. Esta última hipótesis
Roxa• reivindicaron a acci6n que decontado foi denunciada por to- estaba apoiada obviamente nas
forzas ultraesquerdistas.
da• a1 fo.rmacl6n1 parlamentaria• Italiana•.

En calquera caso a de~pari
ción de Aldo Moro da escea polítiO secuestro de Aldo Moro, ca- ponsablliza ás Brigadas Roxas co- ca italiana conleva serias dificul- .
beza visible da faución ma autoras do secuestro. Neste tades pra a consolidación do nademócrata-cristiana proclive ao caso, o grupo ultra-esquerdista çente compromiso ao tempo que
pacto cos comunistas, prodúcese pretendia zorregarlle 1,m duro gol- favorece un endurecernento das
pouco antes da presentaclón pe ao previsible compromiso . formacións dereitistas e a adopdo novo goberno Andreotti; o histórico, que, de callar, signlfica- ción formal en ltalia dos sistemas
goberno demócrata-cristiano que, rfa unha longa etapa de democra- antlterroristas e de controt do cipor primeira vez dende que no cia parlamentaria, contraposta dadán que veñen perfeccionando
1948 de Gasperl alcanza o poder, aos . seus intereses revoluclona- outros países europeas. Boa procontaba coa axuda de repubHca- rios. Esta intencionalidade seme- ba delo serra a chegada a ltalia de
nos, radicales, social-demócratas lla prioritarla diante daquela que 32 axentes especializados alesocialistas e comunistas, o cal re- tentarfa instrumentalizar o se- máns pra colaborar coa policfa
presentaba, se ben as devanditas cuestro pra o posterior troque de daquel pafs, que tén movillzados
forzas non estaban no Goberno, presos políticos (Moro-Curzio),
máis de 5.000 homes ttas o ·rasun principio de compromiso histó- tendo presente o talante intransi- tro de Moro.
xente e non pactlsta que adoptarico.
Finalmente cabe çonstatar que
Por outra banda. non se pode ron os Gabemos europeas diante
o secuestro de Aldo Moro signifiesquencer que o dia 14 ·escomen- das accións vtolentas.
can~ pra ltalia certo retraso na súa
z ba o xulcio contra Renato CurUnha segunda hlpótesls, am- ·evolución poHtica, asf coma a inzio, re ponsable e Ideólogo das
parada en recentes declaracións tegración no grupo de países euBrigadas Roxas, grupo que anun- de Enrico Berllnguer, secretarlo
ropeos dispostos a consolidar féciara o secuestro dunha alta perxeral do P.C.I., suxira a eslstencia rreamente os seus aparellos de
soa lldade polftica co fin de deter o
de poderôsas forzas nacionais e Estado ante calquera contestaproceso contra o se u llder. que xa internacionais dispostas a alterar ción progresista anticonstitucionoutras ocasión fora atrancado
a dinámica polltlca tendente ao nal; dita tendencia, xa moi acenpor m dlo de atent dos a Maxiscompromiso histórico detrás do tuada na Repúb1ica Federal A~
tr os outro tipo de coaccións.
grupo <<Brigate Rossh~. Coa devan- mana e en Francia -lembremos
dita hlpótesls desbórdase o marco o resultado das últimas elecd esquerda estra-parlamentaria ·cións - pode ser tráxica nun pafs
violenta pra centrar a cuestión no que, coma ltalia, coñeceu moi
poucos cambeos nas esferas decit boleiro operacional do centro de
sivas de poder ao longo dos .últiintellxencla dunha das grandes
potencias mundiales.
mos trinta anos.

Francia

Afianzouse o presiclendalismo
J. J. NAVARRO

non se descarta que os giscardianos intenten unha «apertura á siO resultado definitivo das elecci6n1 francesas, na1 que a nistra» c.uio obxetivo serfa atrauni6n de e1querda1 foi ampliamente derrotada pola malorfa dereitista gobernante, 1up6n unha aafda Inesperada 6 que M-J>fevfa co- guer ás correntes máis socialmo rei\idf1ima batalla electoral e un Mrio frenázo ó tendettcla de demócratas do P.D. rompendo
implantaci6n de gobernOI ~re1l1ta1 en todo o sul de Europa. A definitivamente o bloque de esderrota electorat das esquerdclt -:-que conqueriron t6 200 dlputa- querdas.
Un factor clave na derrota es- ·
do1 frente aos 291 da coallci6n de 9aullitta1 e giscardiano1- permftelle á dereita francesa manterM cinco anos máis no Poder, que querdlsta foi a distribución de cir- ·
non abandoou dende 1958, ano da fundac16n da V República e cunscripcións electorales, favorecendo á dereita. Por exemplo, o
do ascenso do xeneral De ~~lle ti pre1idencia do· pata.
voto dun ciudadano do barrio
A trascendencla destas elecmoitos a clave da desunión que máis rfoo de Parfs vale por tres
cións esteábase en que moitos
tan maios resultados produciu- dos electores obreiros dos barrios
reaccionou por medio do seu se- do estrarradio da capital en razón
vfan nelas a ocasión histórica pra
que unha coalición de socialistas
cretario George Marcharis insis- da distinta densidade demográfie comunistas se fixera co goberno
tindo na unidade e responsabili- ca.
dun pafs capitalista desenrolado
zando sutilmente aos socialistas.
Outro factor importants neste
pola via electoral.
Pola súa banda, François Mit- resultado, sobre todo na semana
terand, segredario do P. S. fran- transcurrida entre a primeira e seNeste senso, o resultado non
puido ser máis decepcionante,
cés -ao que algúns dan xa coma gunda volta das eleccións, foi o
hastra o punto de que moitos
polfticamente morto- deu ás escandaloso oportunismo dereisúas primeiras declaracións post- tista dos medios de comunicación
agoiran xa a morte da unión da
esquerda e un retroceso de anos
electorales un tano de amarga de- estatales, principalmente a televina transformación da sociedade
silusión.
sión.
francesa.
Namentras Robert Fabre, lfder
Pero ao manca ·de feitos conUn fondo e amargo debate infdos radicales de esquerda, poñfa cretos e valoracións coiunturalisciase agora no seo da esquerda
a primeira· puntilla ao programa tas, importa considerar o transtras os comicios adversos. ¿ Cáles _ común desligándose dos compro- _fondo ideolóxico do resultado das
misos subscritos en 1972 con co- elecclóns francesas.
foron as causas da derrota cando
todos os sondeos, todas as previmunistas e sociaHstas.
E a terceira. vez nesta década
Evidentemente o ambente xu- que se rompen as esperanzas de
sións e incluso o resultado das
eleccións cantonales de 1977, sibiloso que se re~pira na dereita ver chegar a un bloque esquerdisnalaban a esquerda coma vencéconstrasta con estas desoladas ta ao poder pola vfa democrática
dora indiscutible 7
declaracións. Asegún todas as opi- formal. · Primeiro foi a esperiencia
Pra conocer estas causas son
nións o gran trunfador das elec- chilena, afogada pola intervención
aclaratorias as reaccións dos parcións é o Presidente Glscard, cuia militar fascista; máis tarde foi a
tidos perdedores. Asegún o órgaunión pra a «democracia franca- Revo•ución portuguesa, co xiro á
no de estrema esquerda Rouge,
sa» afianzase ga~ando 23 diputa- dereita de Mario Soares. Agora
«a derrota é o precio da desudos de entre os 37 que perde a foi o Intento francés, desbaratado
nióm>.
R.P.R. do gaullista Chirac.
pola desunión electoral.
O Partido Comunista francés
Giscard e o seu gabinete pode¿ Cántos anos máis haberá que
-do que a intransixe~cia ao elarán agora aplicar unha polftica esperar pra ver o «roxo al~orexao>
borar o programa comun e os atamenos condicionada pola ala de- do que se falaba en Franc1a antes
reita da maioria gubernamental, e das elecçións 7
ques ao Partido Socialista son pra

A penúltimo etapa
dun proceso xenocida

•e
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X. A. GAC1ÑO
No proceso xenocida pra ..termlnar ao pobo palestino, a decidida actuacl6n dai tropas r1raelf1 na mltade sul
do Ubano pode ser a _penúltimo etapa, que culmine coa
definitiva dlspersi6n do1 pal..tlnos. • a s(la deaaparlcl6n
definitiva coma comunidade.' hte ouxetivo ..tarfa a facene- coa patlvldade -ou coa complacencia MCretados gobernOI órabe1 m6i1 directamente relacionados co
problema (Exipto, Slrla e .Xordanla). P~ 61 verball1ta1
prote1ta1 exlpcia1 de que a h'tcursi6n l1raeU poderia entorpecer a1 negociacl6n1 de paz, qulzav.. con este golpe
desapareza o derradeiro obstáculo pra conducir ·as negoclacl6n1 ~lo camifto que máis lle convefta a .l1rael. Canto
m6i1 c:U&il texa a organlzaci6n palestina, meno1 posibilldadet haber6 de conquerir unhas mfnlma1 conce1i6nl de
lsrael.
·
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Os pales.tinos, co seu. atentado do 11 de ~arzo ao norte
de Tel Aviv -no que morreron 36 soldados 1sraelfs e nove
guerrilleiros de AJ Fatah-. levaron a cabo un intento desesperado de chamar a atención internacional sobor do seu pro- blema, cada dfa máis relegado nas conversas públicas e secretas que se manteñen en torno ao futwo do Oriente Medio.
Se mediron ben as consecuencias da súa acción. está aínda
por ver, anque todo parece supoñer.que a contraofensiva is-'
raelf foi un duro golpe, quizaves definitivo, contra. a resistencia palestim,1. Cecais a intención dos palestinos fora a de forzar a solidaridade do mundo árabe, no caso de represalias.
Esa solidaridade non se deu. Nin siq~ra Síria -q~e mantén
tropas no Ubano dende hai ano e medio pra controlar o cese
dá guerra civil entre a dereita cristiana e ~ esquerda musulmana, que sé produciu precisamente pola presencia dos palestinos no Ubano- moveu un soio dedo pra defender aos
palestinos do ataqu.e israeH, sendo asf que, teóricamente, e~.,.
taban baixo a súa protección. O goberno sírio, asf coma o libanés, fixeron unha rotineira reclamación ao Consello de Seguridade da ONU. Os demais países ·árabes llmitáronsd ás
clásicas protestas verbales que nin slquera foron, nesta ocasién, especialmente agresivas. Os dereitistas cristianos do Ubano, pola súa parte, victoreaban o avance israelf, que foi un
espectacular despregue de forzas, por terra, mar e aire. Non é
raro, porque no 1976 tentaron de aniquilar aos palestin~s refuxiados all, e foron os executores da cruel matanza no campamento palestino de-Tal AI Zaatar ..onde se cumpliron todos
os requisitos necesarios pra a calificaciôn de xenocídio.
lsrael manifestou que. n,on tén intención de ocupar o.sul
do Líbano, pero que as súas tropas permanecerán alf namentras non asistan gar.antfas de que as bases guerrilleiras palestinas v·an estar controladas. As tropas cristianas libanesas están dispostas a tomar o relevo, pero será lsrael quen decida
cándo será o momento oportuno.
Despois .da matanza padecida en Xordania no 1970
-que desartellou a organización militar palestina naquel
pafs-. e da desgastadora guerra civil de 1976 no Ubano,
con esta acción- bélica israelí de agora, tamén no Ubano (onde non é a primeira vez que as forzas israelfs actúan, coa pasiviClaele do exército 11oanés, anque si é a primeira vez que levan
a cabo un ataque en toda regla), a resistencia palestina vai
atoparse sensiblemente deteriorada. Mllltarmente, pode considerarse _derrotada, pero sempre quedan as posibilidades de
accións de comandos, coma derradeiro recurso desesperado
anque somente sexa pra que os culpables do seu esterminio
os teñan sempre presentes. Noustante, e anque poidan considerarse liquidadas as dúas concentracións máis importantes de refuxiados palestinós (Xordania e Ubano), non hai que
esquencer que os palestinos andan espallados p'olos diversos
pafses. árabes, en núcleos de maior ou menor importancia,
constitufndo posibles focos de estímulo revolucionado -como xa ocurriu no Líbano en 1976, en que loitaron cóbado a
cóbado coa esquerda musulmana- que dirixan a loita directamente encontra dos propios gobernos reaccionarios érabes, aos que, pese a todo, afnda respetaban moito.
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COBAS: «Por denunciar ao Club poclfanme.· castigar a p•rpetuidade»

Represión no R. C. Deportivo
O mundo do fútbol é, case sempre, máis o
mundo dos directivos. ca o dos propios
xogadores. Eles son os auténticos protagonistas
de todos os chamultos que se fan
entre os clubs. E a ese manexismo teñen
que asentir os profesionales ·do balón se o
. queren seguir ·sendo. «Sí señor» é un dito
que se ven obrigados a repetir constantemente.
Pero hai algúns que se neg.an a ollar a
realidáde .que lles pintan os directivos.
Cun deles estivemos conversando e pouco a
pouco foi contándonos a súa «odisea».
Cobas deixou .de pertenecer de Copa, tocounos elíminarhai algún tempo ao Deportivo · nos na ronda seguinte en conprecisamente en virtude da . tra do Ourense e particularsúa oposición á directiva e ao mente salrame un partido basseu facer no dito club.
tante maio sendo mesmo
«Escomencei a xogar no aboiado polo público, polo .que
Deportivo, ao que pasei den.e/e quixen irme do Club. Fun falar
as categorías inferiores, na con Alvarez pra tratar da miña
tempada 67-68, estando de marcha e el respostoume que
presidente don Antonio Gon- non podia ser, que eu era un
zález. Firmei un contrato en xogador moi caro e que tiña
branco por tres anos e ¡)sei á que fala/o coa directiva.
Aos tres dias Antonio Aldisciplina do Fabril.
Pagábanme, aparte do sol- varez dlxome que lle dera dous
do mensua/, 1O, 15 e 20 mil millóns e que me deixaba marpesetas nos tres respectivos char. Eu resposteille que non,
anos, ao fin dos cales pasei á que me buscara un club no
disciplina do Deportivo e fun que puidera facer algún carto,
Dopico; daquela presidente do
falar con González pra ver de pro que eu non podía poñer Ferrol, entendeu perfectamenrenovqr a ficha en condicións dous millóns do meu' peto.
te o problema e non insistiu .
máis ventaxosas. Aos 21 anos Non houbo acordo -era ao · máis sabor do meu ceso polo
xoguei por primeira vez no De- principio da tempada - e anque demos por rematada a
portivo cobrando 35 mil pese- que el me prometeu buscarme
reunión. Xa cando todos salatas de ficha anual e cinco mil un equipo; eu seguin a xogar _
mos, sobor das once e pico da
mensuales e durante os tres normalmente.
noite, o presidente do Deportianos seguintes seguin cobranCando escomenzou a temvo, agarrándome por un brazo,
do aprosimadamente o mes- pada na que estivemos en terdfxome: «te dije que te atuviemo.
ceira división eu escomencei a ras a las consecuencias; va a
Esa sí, ao remate da tempa- xogar normalmente e creo que
haber pleito» e voltou outra
da xeralmente dábanme unha rendia a xeito. Foi entón cando . vez pra dentro do local social.
gratificación de cen.to cincuen- o Racing de Ferrol se empezou Agardei alf por se queria falar
ta mil pesetas, posiblemente a interesar por min e máis polo
comigo, e ao cabo das dúas
pra atar cabos e pra que nós Xoán Cartos en cambeo de
horas saiu o xerente, señor
viramos que os directivos que Garela.
Femández Trigo, e en pian
A o xurdir este lnterés -do · despectivo dlxome. que me fonos pagaban eran unhas grandes persoas que velaban polos Ferrol polos meus servicios un
ra».
nosos intereses. O que eu me dia chaméronme por te/éfono
O ILLAMENTO
preg11nto é cómo se xustifica- e dixéronme que tiña que pa«Unha vez que souperon
ban eses gastos· estra no ba- sar urxentemente polo Club
que por eses cartos eu non eslance final do ano.
poisque tiña que xogar un partaba disposto s abandoar nin
Cando sé foi Gonzále.z e en ·tido oficial co Ferrol non sei en
a carreira nin a Coruña deixavista de que todos nós tiña- qué campo.
ron de presionarme con relaEu fun ao club pero lóxicamos un contrato noxento mición ao traspaso a outro club,
ramos de xuntamos pra ver de mente 'non accedln á petición
pero ao emprincipiar unha norenovar a · ficha en mil/ores e díxenlle ao presidente que
va tempada na que tíñamos
condicións. A min sublronme a iria ao Ferrol pero cobrando un
coma entrenador a Naya fixé.,...
ficha a cento cincuenta mil pe- millón de pesetas. El flxome
ronse dous grupos dentro dos
setas e seguia· cobrando cinco pola súa banda o ofrecemento
xogadores ·da plsntl/la. Nun
mil pesetas de soldo. Real- de trescentas m1/' pesetas que
estaban os que lban quedar fimente cobrabamos máis de eu non aceptei. Quedamos de
xos no equipo e no outro estasoldo pero o que non aparece- ver ao dfa seguinte á directiva
bamos Seixas, Rivas, eu... A
ra na ficha foi xustificado co- do Ferrol, advertlndome o
prensa escomenzou a decir
señor Alvarez ao respecto:
ma pra despistar a Hacienda,
que os do segundo grupo non
que eran esencións do club, «ojo con _lo que dices en la reuínteresabamos ao club e esconióm>, coma querendo coaccousas do réxime interno».
menzamos a entrenar aparta0 DESPOTISMO
cionarme.
dos dos demais .compañeiros
Ao dia seguinte sentámo((Cando chegou Candamio á
ás ordes de Cartos Torres.
presidencia pasei a cobrar 1 7 nos a falar todos nunha sala
Todo isto é moi Insólito
mil pesetas mensuales ade- do local social do club, dirixinpoisque todos estabamos no
máis da ficha. Logo viria o ac- dose todos a min en pian pamesmo club e na mesma plantua/ presidente Antonio Alva-:- ternalista. Eu. dixen/les claratilla e polo tanto, ¿por qué se
rez.
mente que se as condicións
nos f acfa. entrenar a nós aparte
dos máis compañeiros?
·Por ·aquela época, despois
eran rentables iria ao Ferrol,
Por esta tJpoca de pre-temde facer un gran partido contra senón quedar/ame a rematar a
pada «os elexidos» do Deportio Pontevedra na competición carreira na Coruña. O Sánchez

castigos serias non deixándome pisar a herba .do campo de
Riazor, non deixándome vestirme cos máis compañeiros
na caseta do Deportivo tendo
que face/o na do Fabril, etc.
Por certo que pasei ás ordes
de Rodrigo, que me axudou
moito sabor de todo no aspecto moral, na situación na que
me atopaba.

A REPRESION
Por todo esta baixóuseme o
soldo a cinco mil pesetas - xa
non podian baixarme máis - e
non me rebaixaron a ficha, que
era de 200 mil pesetas, porque legalmente levaban todas
as de perder.
Cando me baixaron o soldo
eu fun falar con Luls, que era o
capitán do equipo, pra ver de
solucionar o problema. El foi
falar con Naya que lle dixo que
eu tiña equipas onde me pagaban máis pro que non queria irme; ou seña, que se estaba nesta situación a culpa era
miña. Máis ou menos estas
respostas serian as que posteriormente me darfa o directivo
señor Ran cando lle plantexeí
vo foron facer a fase de preparación a un pobo de perto de o problema.
Xa por último, cando vin
Curtis, Presaras concretamenque
dentro do club non podia
te, e nós, Seixas, Rivas, eu ...
solucionar
nada, fun á Maxisibamos ali «entrenalos». E, por
de
Traballo
e falei con
tratura
certo, falouse que lbamos pra
fastidia/os porque en 'moitas abagados que me recomendaocasións ganabámoslles. Un ron que estivera quieto xa que
polo simple feito de denunciar
dia, e en relación con isto, Naao club podlanme castigar a
ya chamounos e dlxonos tesperpetuidade.
tualmente pero referlndose en
Inclusive cheguei a falar
concreto a min: <rEntre vosocon
a/gún xornalista pra ver de
tras hay un judas y Judas hubo uno saio en la historia y a/ airear o caso e buscar o apoio
da opinión pública, e ese xorpróximo lo mato».
nalista,
non sei por qué inteAs/. foi pasando a pre-temrés, dlxome que era millar espada hastra chagar xa /J llga e
entón os que estabamos nese tar calado.
Esta situación levoume a
· (('pelotón de cast;gados» fómoagardar que rematara a temnos desperdigando, marchanpada pra cobrar 8 prima de fido uns pra o Compostela, -Ouchaxe, abandoando dende
tros pra outros equipos e quedando somente eu baixo a dis- aquela a práctíca do fútbol. Fai
ciplina do Deportivo. Entón foi disto tres anos».
cando empezaron a poñerme
MONCHOVIÑA

odereito e a razón
ERRO
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MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO
No noso pafs o dereito laboral, sendo como '
c6seque o máis importante na vida dos traballadores, aquel con que se atopan todos os dfas, sigue sendo desconocido. O e rto 'que en GaUcia,
onde tantas pequenas empresas e1i1ten, hal tamén un alto fndice de «aprendices de empresarios» que tampouco non conocen apenas a lexisla~i6n neste tema. Con todo, hai certas preguntas dos traballadores que se repetfan de cotfo,
dúbidas mol frecuentes, rros mol e1tendido1
entre os traballador s. Imos tentar de clarexar
algúns deles:

CONTRATO DE TRABALLO
Son moitos os traballadores que estando nunha
empresa protestan por non ter contrato. Asegún a
le! hai contrato polo simple feito de que un traballador realice un traballo asalariado por conta dun
patrón; non precisa ser por escrito, e ainda máis, os
contratos escritos poden traguer unha chea de condicións perxudiciais pra os traballadores. Por exemplo, o perfodo de proba só rexe se o di nun contrato
escrito, e se non o hai por escrito non se pode apricar o período de proba.

DEREITOS IRRENUNCIABLES
Hai certos dereitos concedidos pola lei que non
se poden renunciar, pois tal renuncia sería nula: Asf,
p tróns qu obrlg n os traballadores a pactar que
ronuncl n ás v oaclóns ou és pagas estras ou os
obrlg n a f c r un horario superior ao legal. Nembargant s, esta cou as non obrigan aos traballador s. Pod n roclamar as vacacións, a pagas, e non
fac r as hora quo sup r n o horarlo 1 gal. Os pacto s ri n nulos por lmp rativo do lei.

DESPIDO DURANTE A BAIXA
Un
t n lido o d que o p trón non
l d
dlr n m ntrn o trab llo or e tá d baixa r or nf rm chd . A 1 1 de contr lo d traballo di

Jo

utam nt qu

o d spldo dun traballador por es-

tar de balx é nulo se o despidan por faltar ao traballo por estar nfermo, pero se o despido se debe a
causas distintas, ocurridas no tempo que estaba
traballando, pode darse. En calquera caso o traballador tén que plantexar a demanda sempre
no plazo legal, pois a nulidade do despido non é es..:
cusa pra non reclamar contra ela. Esiste certa picaresca entre os traballadores, que sabendo que o

empresario tén i'ntención de despedilos collen unha
baixa pensando que deste xeito non os poderá despedir, e outra idea tamén moi estendida é a de que,
tendo un contrato eventual, se están de baixa no intre da terminación do contrato, este cohvertirése en
indefinido; ambas as dúas ideas están erradas, o
despido pode darse e é legal.

APRENDIZAXE ·
A meirande parte das empresas consideran
aprendiz a todo traballador que entre na empresa
con menos de 18 anos e os traballadores creno tamén; pero só é aprendiz o que tén un contrato de
aprendizaxe firmado polo pai. Esta tén moita importancia, por exemplo, por canto a meirande parte das
ordenanzas non consideran o aprendizaxe a efectos
de calcular a antiguedade na empr~sa pra ao pago
do plus correspondente; tamén en moitas reglamentacións sobor de ordenanzas, ao rematar o contrato de aprendizaxe o aprendiz tén que pasar unhas
probas pra pasar a outra categoría, e se non hai na
plantilla a categoría á que tén que acceder, ou · se
conforma con cobrar menos ou ben tén que· marchar da empresa. E. todo eso evítase cando non
esiste contrato de aprendizaxe.

as

leg
rro

VACACIONS
_ Aínda hoxe esisten moitos ·traballadores que
non están moi seguros de ter dereito a vacacións
pagadas: e efectivamente. teñen dereito, polo menos, a 21 días de vacacións (anque despois a meirande parte das ordenanzas e convenios establecen
un maior número de dfas) e a 30 días de vacacións
.os menores de 1 8 anos. As vacacións teKen que ser
disfrutadas dentro do ano natural e se non se recla·man nese tempo pérdese o deréito· ás mesmas
poisque non se tia~a dun dereito económico. senó~
dun dereito ao descanso; polo mesmo as vacacións
te.ñen· que ser disfrutadas, non poden ser traballadas e pagadas, nin si_quera âínda· que o patrón ·e o
traballador asf o conviñeran.
. ·.

HORAS ESTRAS
Moitas veces os traballadores qu~ren denunciar
ás empresas porque os descriminan no reparto de
horas S?tras, e pens·an que teñen dereito a que se
lles dean; pero a realidade é que nin a empresa está
obrigada a dar horas, nin os traballadores a facelas.
O único camiño pra loitar contra desta d.iscriminación é mirase os que sempre fan horas superan os
límites legales, .denunciando á delegación e obrfgando así á empresa a aumentar o número de traballadores que fan horas estras.

CONTRATO EVENTUAL
Só se admite o contrato eventual pra a realización de traballos estraordinarios que non señan normales e permanentes na empresa. O contrato deberá facerse por escrito marcando. o plazo do mesmo
e ténse que preavisar a súa terminación con quince
días de antelación, que ademais terán que ser pagados. Os contratos eventuales su.c esivos son nulos, e
o traballador, consideraráse coma fixo na empresa.

PERMISOS PRA

CONSU~ TA

MEDICA

A Lei non contempla a obriga das empresas de .
dar permiso pagado pra acudir á consulta médica,
-salvo pra asistencia ao especialista d~ Seguridade
Social; non somente pode .negarse .· o permiso,
senón que a ausencia podería ii"tcluso ser castigada
polo .abandono do posto de ~raballo. Só algunhas
. ordenanzas, coma a do metal e a de químicas, establecen permisos pagados pra asistencia ao médico
xeral da Seguridade Social. ·

da terra asoballada
ATROPELLO CACIQUIL
No axuntamento de Samos,
concretamente na parroquia de
Freixo, hai un pobo que se chama
A Balsa no que hoxe somos só
tres veclños, nin un soio mozo. nin
absolutamente ninguén pra traballar, somente vellos ... nin siquera
nenos. Estamos separados da carreteira por unha distancia aprosimada de kilómetro e medio cun
camiño intransitable: o bulleiro
sobe por enriba dunhas botas de
goma, os carros non poden cumplir a súa función porque se van
cargados xa non pasan polo cam iño que está interrumpido polas
albres que se volcan enriba del.
que máis que a un camiño público
aseméllase a un calexón; estas
condicións non hai dúbida que
son debidas á política colonial de
que os galegos en xeral somos
víctimas, política que comparten
os monopolios, os capitallstas e
os caciques de cada Axuntamento.
O camiño, único medio polo
que podemos comunicamos, pa-

sa, ao longo de cen metros apro- gún fixo caso, nin sabemos qando ASOBAlLAMENTO
Este. feito non terra maior im-simadamente, polo medio de-pensarán facelo; posiblemente-SINDICAL
-portancia -un tarado aparece en
dous prados propiedade de don agarden á prosimidade das eleo- .
calquera esquina- se non fora
Antonio Alvarez (o do Castro de cións pra despois vendemos o faHai uns dfas achegáronse afi- porque· en Galicia xa se van repiEscanlar) que se negou a ceder un vor e pedimos o voto, que en boa liados da 1.N.G. ás portas da fábri- tindo moitos destes casos. Uns
anaco do valado que xebra o ca- medida é o que lles interesa, can- ca «Vilasmar Selo», na parroquia
empresarios saen con coitelos,
mlño do prado e a tirar as albres doé un deber pola súa banda e un de Darbo, pertif'o de Cangas do outros con escopetas, ao ver que
que o atrancan. Isto rachou a dereito que temos nós o ter por Morrazo.
se van organizando ·os obreiros
marcha dunha pista que estaba- onde andar cos carros cando meEstaban no camiño, ao pé da
pra defender os seus intereses de
mos a facer e que concretamente nos, porque os impostos ben no- fábrica, repartindo entre as trabaclase. Pensemos no tristem~nte
escomenzáramos polas dúas pun- los cobran.
lladoras que safan un folleto do célebre empresario Paz Ameijei- ·
tas do camiño. Hai que engadir
sindicato, cando de súpeto apareras.
E curioso, por exemplo, que
que as xerarquías do axuntamence un auto que se bota sobor deCasos coma este que denuncando foi que nos negamos a coles co ánimo ·de atropallalos, couto, ligadas a todos os intereses
tizar a Cuota Empresarial estaban sa que non consiguiu gracias a ciamos fannos pensar nc errada
menos aos do propio concello, na- !cucos por facemos pagar, e outro
que está algunha xente que anda
da fixeron pra que a obra se levara dfa estaba unha veciña mala na que puideron apartarse a tempo; a decir que en Galicia hai unha
adiante e que o do Castro estaba, cama e non ti'ña po r on desa rr pra o auto iba guiado por Francisco burguesía e unha clase empresaasf mesmo. amparado pola Guar- ir ao médico, a menos que a saca- Vilariño Barreira, que baixou do rial galega capa? dun comportacoche, entrou na fábrica e saíu codia Civil.
ramos nunha camilla polos pra- ma un lustre armado dunha grosa mento progresista cara a Galicia.
E agora pra rematar de matala
dos. Non hai máis ca comparar e corda, co ánimo de mallar nos
Un país tan brutalmente coloo dfa 18 de febreiro, debido ao
ver que mentras as nosas necesi- membros da l.N.G., os que con nizado coma o noso o máis que
temporal caíu unha barrincada do
dades non se ven cubertas nin tan
prado do Castro da banda denriba siquera atendidas, os impostos gran serenidade lle fixeron ver pode producir é este tipo de emdo camiño, que afnda hoxe o recárganos cada día máis. Un que estaban no camiño públi- presario, dun estilo que podemos
co e que non facfan mal ningún. chamar empresario -túzaroatranca. Dous ou tres camións de
asunto moi ben montado .por eles Nembargantes, el Qerraba adoeci- ~egreiro-galego.
terra nun camiño que pouco soe ao seu servicio.
. Mfrase cada vez máis claro que
do que o camiño de Darbo era del
brepase ao metro de ancho fan
e chegou a arrepuxar a ún dos a salvación de Galicia só pode vir
que éste deixe de ser camiño. Os Manolo Celeiro
membros do Sindicato. A ·cousa da clase traballadora.
veciños avisamos por escrito ao A Balsa, Samos-Lugo
non foi a máis gracias á serenidaX. A. Seixo
alcalde do Axuntamento e verbalCanga1 de Morrazo
de dos membros da 1.N.G.
mente ao alcalde pedáneo, e nin-
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CURROS INTERPRETADO
NA ESCULTURA
DE ASOREY
Por FELIPE SENEN
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A par do Pórtico da Gloria do
Mestre Mateo hai outras obras
da nosa escultura que temos
que escomenzar a valorar. Entre
as grandes mostras da arte galega temos o moimento a Curros feito polo escultor Asorey.
o domínio da canterfa deica trocala na idea do escultor é total.
O afondar, o enxergar a persoalidade e a obra de Curros tradúcese en versos de pedra. A tradición da arte g~lega do pasado,
do presente, está asumida deica
darlle a esta obra o premio da
intemporalidade. Por isto mesmo veleiquí a actualidade do
moimento coruñés a Curros.
Dende os cimentos deica a
cabeceira, a sensibilidade ·e a
simboloxfa anúncianse dun xeito
descarado, firme, comprometido, sin xogos inútiles nin metáforas atenefstas. Os granitos grises, teixos, rosas, dos catro puntos cardinales de Galicia, son o

material co que o artista crea un
código pra falar na pedra do
poeta da voz de ferro Curros.
Velahf xa cómo se ergue este
grande e rexo megallto dos novos tempos: canterfa primitiva,
atláatica, sobor da que se desfelecha a auga pantefsta, sfmbolo
da vida e .do eterno flufr do pobo
galego, fontafñas que manan
aos pés . do poeta nacional e
caen no chafarfs. Tres monstros
quedan mollados. Son o caciqu.ismo coma un marrau ben
mantido, a lnxusticia,, outro
rrau que pesa coa balanza desequ ilibrada, e no centro, baixo os
pés de Curros, nu ri, oco que mata mente lle sirva pra se remexer,
está unha mestura de can e corvo que quere protagonizar. a ~s
cea: é .a usura. Estes monstros
. mesmamente semellan os que o
Mestre Mateo puxo nas basas
do Pórtico da Gloria, castigos
sobor dos que se erixe unha nova obra.
De banda a banda nuns macetas irfa a fiara galega: o millo,
o toxo, o carballo, o piñeiro ... ,
máis hoxe medra o que lle peta

ma-

ao xardiñelro de turno, cecais algunha planta esótica de non se
sabe qué pais. Tamén iso é un
slmbolo ... ; cousas da «Ciudad en
que n~çiie es.forastero». Campechano, xeneroso e -decidido, Curros pousa a arpa dos seus ver-

sos, apreixa a~ folliñas dos seus
cantares e mira cara o mal'\á.
Detrás do poeta camiña o seu
pobo; na dereha as mulleres
-poucas veces se representa
na arte slcoloxfa tal-, os raparigas, todos envoltos entre as
fouces, as cangas do traballo e a
follaxe trunfal das carballeiras.
¡Adiante 1 serfa a voz do fondo.
Na esquerda os homes coas retias, os arados, as eixadas e a
frente fruncida pola loita: Elquf
non hai voz de fondo. Todos siguen a voz do poeta nacional,
camiñan espidos coma a verdade ·mesma; mais sabor deles e a
cabalo de dous facos bariles érguese a alborada, e mañá profé-.
tico do poeta precursor. A Aurora é unha muller farta que ergue
as mans ao alén que se sobrepón ao sol e ás nubes das
súas costas pra ceibar un berro
de redención. E alá detrás, fican
os megalíticos do Atlántico, trilitos coma os de Stonehenge ... e
o mar, o camiño da Galicia Céltica, a Galicia diferenciada que
daquela se pregoaba. Mais outros tempos viñeron e o a~lsta

morreu, morreu sin rematar o
moimento, morreu sin ollar o
entorno inxusto das grandes
edificacións que se fixeron nun
Parque Público, mais non morreu a súa obra coa Alborada
que dende Curros ergue as
mans ao futuro, cecais matinando naqueles versos:
«Teño unha corda muda
na miña lira torva
como un coitelo fera
como un tronido rouca ...
Castigos prós verdugos
prós mártires coroas
consolo prós escravos
latexa. nesa corda ...
Si pra tocar cal quero
a ter non chego forzas;
si cando á loita vaia
tropezo nunha foxa
os que, cal eu, subides
a traballosa costa
·cando chegés á cima
sagrada e vitoriosa
¡ arpas que saudedes
da nosa Patria a Aurora
da Arpa acordaivos que
(!.únebre queda
na noite de olvido xemindo
~in groria.»
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andando aterra
AS «PAMPORNIGAS»
DA ERMIDA
O Vai de Quiroga é fermosísimo. E un pequeno paradiso feito
á medida humana. E un vai pra
andar por el. Pra sentir a t~rra,
mol e vizosa, debaixo dos nosos
pés. Non é un vai pra percorrer
en auto. Todo o máis pra andalo
dacabalo. Foi o escritor Anxel
Fole quen mellor describiu a terra quiroguesa. Fole espricou e
clarificou a forte e fonda latinidade, aínda viva, que asiste nos
nomes de persoas e lugares: Ermida, Santa Cubicia, Vilaverde,
Lamela, Arxubín, Campos de Vila, Caspedro ... E nomes de persoas como b Pf ndaro, o Cornelio, o Belisario, o Flaminio, o
Epifanio. E non sementes os nomes. Tamén a paisaxe. O xeito
de ordenación da paisaxe. Nos
hortos quirogueses o loureiro
medra 6 pé do ciprés. O loureiro
~mpre nos lembrou a Rama de
Virxilio. O ciprés sempre nos
trouxo a memoria da Roma de
Horacio. Gustaríanos ollar no
Vai de Quiroga a vida enroladà
nas álbo~es, tal como temos lido
nos poetas latinos e como a temos ollado · nos arredares de
Braga, que noutro tempo foi a
capital dos galegos, denantes
de Compostela.
No Vai de Quiroga, indo pró
Caurel, nun outeiro moi feito, érguese a parroquia da Ermida.
No cume do outeiro está emplazada a eirexa parroquial, que
•
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•

•
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Por M. HORTAS VILANOV A
conserva elementos visigóticos,
entre eles un crismón que leva.ren pró Museo de Lugo. Dende
a Ermida a panorámica do vai
móstrase en toda a súa plenitude: dende o pequeno, recatado
e poético río Ouiroga deica a vila de San Martiñó -que eiquí
xa lle dicen San Martín- capi:tal da bisbarra, limitada polas
serras veciñas, pardas, azules,
violetas, tras das que asoma,
curiosa e solemne, a testa con
frecuencia cana pola~· neves do
Pía Páxaro, eixo arredor do que
se ordena a poderosa, escura e
misteriosa Serra do Caurel. ·

mada o «Feto», que é un mozo
vestido de cores vivas e leva ·a
cabeza cuberta cunha pelica rematada cunha .especie de cornos pequenos, cuia pelica lle tapa o carrelo. Agacha a cara cun~ ha ·máscara ou carantoña. Na
mau leva unha especie de t:>asoira de toxo. O nome de «felo»
lémbranos o de «felón» ou o de
· «feo» i este persoaxe debe simbolizar unha especie de «demo»
ou de «xenio do mal». Antes e
despois da procesión -nunca
nela- a xente tfralle diñeiro e,
mentras se baixa a apañalo, a
Kente zorrégalle couces e labazadas. O «Feto» deféndese a zo-

Na Ermida celébrase, nas festas da Virxe de setembro, un ri. tual moi curioso. En primeiro lugar compre· decir que a parroqu ia da Ermida está moi mancada pola emigración. Nestes derradeiros anos os seus veciños,
emigrantes en Parfs ou en Bilbao ou noutros lugares, pidan as
súas vacacións en setembro e
son eles os que se encargan de
facer a romerfa, suceso realmente conmovedor.
'
Pola mañá cedo van chegando os romeiros e festeiros. Cara
as doce ou un pouco máis tarde
dlcese a misa cantada. Logo sae '
a procesión que percorre o adro,
dá unha .pequena volta pola aldea non lonxe da elrexa pra voltar a recollerse. A procesión reliKosa vai arredada da profana
por unhas espacios valeiros.
Abre a marcha un pe~oase cha-
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«XA CHO TEÑO DITO ... »
Na traducción ao galego dun
vilancico do Nadaren español figuraba, entre outras espresións
non galegos («chiquirritfn», «pucheiriños» ... ), a aberración seguinte: «TI HASME COMPRENDIDO». Quen fixo tal traduccióh
non debia de saber que o galego
é un idioma moi refractaria ao
uso dos tempos compostos, estes non lle «ditan», e, ademais,
que o seu uso e máis o verbo
ausiliar son diferentes dos do

rregazos coa basoira de toxo
que leva na mau. Despois vai a
pr-0cesión relixiosa coa banda de
música. Detrás da Imaxe da Virxe van os ofrecidos envoltos en
túnicas brancas, 6 meu entender lembranza dos sudarios cos
que en tempos antergos se enterraba ós cadavres. Sigue o
clero revestido. Un pouco máis
atrás forman as «Pampómigas».
Trátase de dous bonecos moi altos, que lembran 6 «Coco» i a
«Coca» das festas compostelanas. Os bonecos actuales semeila que os fixeron no século
XVlll. Representan a ·un home e
a unha muller. O home leva un
cigarro na boca 1 a muller un bagó de uvas. En tempos non moi
vellos un grupo de danzantes do
pobo abrfa a procesión e bailaban no adro, á saída da procesión, na mitade e cando se recotlía. Estas danzas xa non se fan.
O nome de «pampórniga» é semellante 6 de «pámpano». Pra
esta festa, pese a celebrarse a
primeiros de ~tembro, os veciños da Ermida fan viña novo.
O noso xeito de ver trátase
. dunha festa pagana que foi cristianizada. Concretamente dunha
festa de vendima ou dunha festa
báquica. O que o nome de
(<pampórniga» sexa semellante a
«pámpano», o que a figura femenina leve un baga de uvas na
boca, o que se faga viño novo
pra esta data, o que as
«pampór'nigas» non entren na ei~e~a e que os ·cregos se opuxeo
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ran, dende vello, a esta procesión, seniéllame que son indícios suficientes pra determinar a
súa orixe pagana. A figura do
«Falo», como xa dixemos, coidamos que é unha personificación
do esprito do mal ou do «chivo
espiatorio» da tribu ou comunidade. O seu aspecto <<feo». o que
a xe.nte lle poida pagar, o que el
pague coa basoira de toxos a
quen apañe 1 o que se lle tire
diñeiro -cecais pra aplacalo semella confirmar a nosa sospeita.
De todos xeitos comprf a estudar i esplicar máis 6 por miúdo o significado fondo dos elementos heteroxéneos que forman a procesión da Ermida:
«Felo», «sudarios» e «Pampórnigas». 1 o mesmo lugar onde se
celebra: un castro que tivo que
ser habitado dende moi antigo.
O que é realmente impresionante, fermoso e conmovedor, é
que os vaciñas da Ermida conservaran esta manifestación ancestral de cultura popular. E que
veñan dende a emigración man·ter esta tradición. Hai que lograr
· que os veciños da Ermida, como
os de toda Galicia, non teñan
necesidade de emigrar. Que
te.ñan unha vida digna no seu
pobo. Como dice o artigo 1 3 de
Os dereitos dos pobos: «Todo
pobo tén dereito a falar a súa
lingua, a preservar e desenvolver a súa cultura, contribufndo
asi 6 enriquecemento da cultura
da humanidade1>.
o
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' Por MARIA PILAR GARCIA NEGRO
español. O primeiro que compra
aclararmos é: a) o verbo HABER
en galego non se usa pra a formación de tempos compostos;
b) o habilidado pra a función é o
verbo TER e as perffrasis resultantes («tiña ido», «tif\as falado»,
«el xa o tiña feito») teñen distinto carácter es no castelán.
«Ula a diferencia 7 O español
distingue un «fui» frente a un «he
ido». A parcela ~mántica de
ambas as dúas formas cóbrea
no noso idioma a forma simple
«FUN»; «dixen>>, «fixen», «falei»...

equivalerán e .«dlje/he dicho»,
mlce/he hecho», «hablé/he hat;>lado» ... asegún o contesto. Daquela, a perffrasls ·formada por
TER + PARTICIPIO, ¿qué valor
tén 7 Tén, en primeiro lugar, un
valor perfectivo, Indica unha acción rematada, conclusa; en segundo lugar, un valor reiterativo,
indica unha acción repetida varias veces, coma no exemplo
que ~ncabeza o. artigo de hoxe;
«Xa cho teño dltoi. ou en «Xa o
tiñan avisado moitas veces de
que nono fixera», . etc ..

En realidade, estas formas se
non poden considerar coma pretérito perfecto, senón coma presente dunha voz perfectlv.a da
conxugación galega. Este carácter específico que poseen en galego os tempos compostos con
TER fai lnadmisibles espreslóns
coma «tén morto», en lugar de·
«morreu». O mesmo que seria
anormal unha formación coma
'«cando o tivo dito...», primeiro,
porque o significado de «hubo
dicho» cóbreo o galego «dixo»;
segundo, porque elquf non ca-

san o carácter punt!Jal de «tivo»
co valor da perífrasis. Polo que
queda espric.ado, será ~amén Incorrecta a traducción sistemática dun «ha hecho» ou un «ha estado» por un «tén feito», «tén estado».

Co esposto, non se esgota o
anállsis do papel de TER no sistema verbal galego. Queda pra
outra ocasión vermos outros
tempos e máis outros usos do
devandito verbo·na conxugación
galega.

MUSICA
BELA BARTOK.- «0 prfn·
cipe de madeira»
Orquesta Filarmónica de New
Yorlc
Silófono soli1ta.- Walter Ro·
senberger
Director.- Pierre Boulez
C.B.S. Q-76625
Coido que poucos compositores do século XX poden ser
tan atractivos pra o aflcionado
galego coma Béla Bartók
( 1881 -1946). O seu labor coma
folklorista - recollendo centos
de músicas e cancións populares e colaborando na creación
ctun Cancloneiro Húngaro -, coma pedagogo que utilizou os
materiais folklóricos pra os métodos do ensino e, sobor de todo, coma compositor que soupo
crear unha linguaxe nacionalista
copaz de transcender as frontei ras do seu pais e impoñerse coma unha das creatlvidades musicales máis importantes do noso tempo, faino un persoaxe de
estudo pra nós.

etapa» e penso que tén unha especial atracción pra nós, tanto
no eido musical coma no do.
guión. A búsqueda do fantástico
e da espresión da soedade -o
fracaso da comunicación na
ópera, a melancolia no «Príncipe
de madeira» e a violencia no
«Mandarfn milagreiro»- é a
constante da triloxia dramática.
Estes problemas son, de certo
xeito, unha especie de tópico na
nosa cultura e a conesión emotiva, é doada.
Pierre Boulez - ún dos directores máis polémicos da actualidade- cambeou moitas das
concepcións sabor da interpretación bartokiana. Lembro a impresión que me orixinou a súa
versión da «Música pra corda,
percusión e máis celesta», auténtica mostra de lección de
análisis musical. Agora, nunha
versión pensada pra os medies
cuadrafónicos, preséntanos unha fermosísima versión de «0
príncipe de madeira» que resulta
distinta de todas as anteriores
tanto pola lectura en sf coma
pola sonorldade obtida, quedando unha dúbida de se esta sonoridade non é máis froito de laboratorio ca da «rea lidade». Esto
non é moi importante, despois
de todo, xa que a obra está interpre~ada en función da grabación. E esta é magnífica, estando ao nivel da interpretación. ·
As notas da contraportada,
de 8111 Zakariasen, son interesantes, se ben o seu desprecio
dos fermosos argumentos di
moi pouco a favor da súa imaxinación.
Resumindo, un disco que
mereceu o prem io Record Wold
e que está dentro das pezas importantes pra un aficionado gal go.

XOAN M. CARREIRA

ARTE
non n c sorlamente «real»; e a
t re ir , a do esilio despois do
1939, na que se replantexa unha
che d problemas e que remata cunha obra acusada - penso
que lnxustamente - de «regresiva», como é o «Concerto pra
· orquesta».
A producción teatral de
Bartók -«0 caste lo de Barbazub> ( 1911 ), «0 principe de madeira» ( 191 7) e «0 mandarfn milagreiro» (1919) - pódese en- ·
gadir no que chamo «primeira

RAUL COMESAÑA:
UN ESCULTOR
POPULAR DE HOXE
E un home de 46 anos, forte,
pelo intensamente branco e
ollos dun azul claro, penetrante.
Atopámolo no cativo taller que
tén na rúa de Pereiró, entre moldes, traballos en pedra, escaiola,
madeira, ferro ... ensumido nun
ambiente cargado de pó de p&dra· que reseca os beizos e alrita
a gorxa.
((Meu pai era carpinteiro. Con

el deprend!n o oficio de ebanista. Pro o arte nace con ún, lévase dentro; por eso, sin deixar de
lado o traballo á man da madei:.
ra, escomencei a facer escultura
xa aos 1 anos».
Non lle perguntades polos
seus mestres. «Eu deprendf n
soio», adoita decir, e recoñécese
herdeiro da secular tradición escultórica popular galega, dos
homes que ao traverao dos
séculos sementaron con cruceiros a arte popular nos camiños
da nosa nación. ·
Traballou coma profesional
nos tallares de imaxinería da
«CASA GRANDA» de Madrid e
no .Círculo de Be/las Artes. Cada
ano dá unha volta por alf pra se
enterar das novas técnicas e pra
practicar un pouco nelas.
Presidente. de A.N .S.l.V.A.,
ag rupación escultórica e de pintares a nível de Gqlicia, garda
con orgullo unha das dúas primeiras medallas concedidas no
Estado Español coa declaración
de taller-escola protexido.
¿Significa isto que tés algún tipo de protección oficial?
O Estado non subvenciona
nin pula en absoluto a arte popular. Estamos soios, á mercede
dos encargos de particulares e,
moi de cando en vez, dos axuntamentos. A subvención . que
teño é máis ben simqólica, pois
supón unhas 15.000 'pts. ao
ano:
Vigo tén mostras vivas do
seu ben facer. A virxe da Igrexa
dos Carmelitas, as · fontes da
Gran Via, un grupo da fuxida a

o

Exipto (na finca dun particular),
os escudos do parque de Castrelos e hastra cruceiros en Madrid, Alemania e Venezue1~ : éste
d~rradeiro .encargo do· consulado.

popular, non só a escultura,
senón a ebanisterfa, a ouriverfa, a cer6~ica...
A arte popular esté _a padecer
o illamento e a marxinación a
que está sometida toda a cul~u
Non só a pedra. Traballa o fe- . ra galega en xeral; non hai protecció,n nin . axuda, aos organisrro, o bronce .e a madeira coa
mos oficiais non lle ·interesa a
mesma xeitura. Obra súa é unha
nosa arte e teñen marxinada a
moblería completa en aucola,
nosa cultura. Non hai, coma
madeira guineana riobilísima,
noutros sítios, unha burguesía,
totalmente labrada á man, que
xente con cartos que fagan unha
foi regalada ao «Caudillo» por un
demanda constan.t e do noso tradiñeiroso particular da cidade.
ballo artístico. E o triste é que
«0 artista popular é un home
esta situación pode facer mofeito a sí mesmo. Tópase soio
rrer, como xa se esté a palpar,
diante da natureza coa necesiesta arte nosa.
dade interior de lle dar unha forEstó un tanto de actu·alidama, un algá que ún leva dentro,
de·a custión das obras de arte
aos materi.Jles que a· natureza
popular nas igrexas de Galille presta. Por esa domina divercia, que se apedran, que «desas técnicas e materiais distinsaparecen» ...
tos ao mesmo tempo. Eu trabaToda a arte popular tiña que
llo co mesmo agarimo a canteir aos musees, lugares onde se
ría galega, as madeiras tropicais
pode coidar e conservar, cousa
ou o bronce)).
que maiormente non se fai nas
Qué representa pra tf o cruigrexas. Todo o pobo tén que ter
ceiro
acceso a este eido cultural noso
E un tipo de escultura popuen lugares onde esteña seguro.
lar coa que me sinto identificaNas igrexas, moitas veces, por
do. Coñézoche case todos os
desgracia, acaban sendo vendique hai no país, ¿ eh? Pódese
das a particu lares como xa tén
observar que algúns son obra de
pasado.
aficionados, pro, a maioría son
Ao remate móstranos unha
de verdadeiros artistas. Non
cabeza de can feita en L>arro pocreo na esistencía dunha escola
lo seu fillo aos 6 anos, unha esou dunha continuidade estilísti·peranza de supervivencia da ar:
ca no cruceiro. Cada ún é arte
te popular. E agasélla·nos cunha
por sí mesmo, illadamente; cadà
cabeza humana- feita en migalla
artista deulle «O seu», algo moi
de pan dunha abr.aiante espresidel que ficou plasmado alí, en
vidade.
cada · pedra».
·
GUILLERMO P. L.
~ Cómo ves hoxe a nosa arte
o

axenda
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Alfonso Suca1a1: na Galeria de arte
ADRO da Coruíla hastra o 5 de
abril (Real, 50, 1.0 , de 7,30 a 1C).
Pérez Bellas: óleos e dlbuxos. Na
Galeria CEIBE da Coruíla. Hastra
o 1 1 de abril. (Cantón Grande, 1617, 3. 0 , de 7 a 9,30)

CINE
La ley de la hospitahdad (1924)
de Buster Keaton, dentro do ciclo
en super 8 mm. adicado ao cine
clásico ruso, alemán e norteamericano organizado polo Ateneo da
Coruíla (San Andrés, 143, 1.0 ).
Hannoy, martes, 13 de Santiago
Alvarez. no Cine-Club ANUE de
Santiago o xoves, 30 de marzal.
(As 9 da noite). Aep. Salvador, 25.
Section Special de Costa Gavras, no·
Cine-Club ANUE de Santiago, o

xoves, 30 de marzal. (As 9 da noite)

DISCOS

Arramo Beltza e El libro áe loe
proverbio• de Agustln González
Acilu. Agrupación Coral de Pamplona. Director Luls Marondo.
Movieplay-Kardantxa 17 .11 96/1
(partituras editadas por EMEC).
Lembranzas Be Xoán Rubia. ZaflroAbrente.
Idioma meu de Marfa Manoela.
Zaflro-Abrente.
Folklore Canarlo pola Agrupación
San Crlstóbal. ·Directores: Vlctor
Rubido e Antonio López Feméndez. Columbia CPS 9516

30, vernes, na Aula de Cultura Galega do Ateneo da Coruíla.
Golf: Dia 24, Dobles indistintos.
Handícap. fB furados Medal Play.
1 .ª e 2. • parella clasificadas na suma dos dous dfas, Trofeo FREl~ENET. Dia 25 (Equipos de catro
'xogadores. Handicap), 18 dufrados Greensomme. Dfa 26 (Equipas de catro xo"gador.es. Handicap). 18 furados Medal Play. Para
cada equipo puntuaré a millar
tarxeta. Geensomme do dia 25 e
as 3 millares tarxetas Medal Play
do dia 25: 1.• e . ~.º clasificadós,
trofeos FREIXENTE. (lnscripció(l
2.000 pesetas por equipo).
- Gran premio FREIXENET: 1.0 clasificado SCRACHT, 1. 0 e 2. 0 clasificado HANDICAP. Golf LATOJA, Illa da Toxa, Pontevedra.

ACTOS

FEIRAS E MERCADOS

A literatura galega hoxe. O autor
e a súa obra. RAFAEL DIESTE. O

Vemes, 241 Slgueiro, lrixoa, Carno-

ta, Oroso e Oleiros na CORU~A;

Mo;.íorte, Espiíleira, Lugo e Lánca'ra en LUGO; ·Xunqueira de Ambía .e Vilamartln_en OURENSE; e A
Estrada e Puxeiros en PONTEVEDRA.
.

Sábado, 25: Abegondo, Fene, Ortigueira; Ponteceso e Sta. Comba
na CORUÑA; Pób'oa de Brollón en
LUGO; Ribadavia en OURENSE; e
Cali;:tas de Reis e Ponteareas en
PONTEVEDRA.
.
·
Domingo, 26: Bergondo, Boqueixón, Monfero, Carballo e Muros na CORUÑA; Currelos, A Pontenova, ·Castroverde, Xove ·e Vilameá en LUGO; O Bolo e Beariz en
OURENSE; é Arcada, Mondariz e
Codesa én POÑTEVEDRA. ' .
lún1, 211 A Bailadora. Pino, Sobra- - .
do e Outes na CORU~A; duiroga
e Sarria en WGO; A Peroxa en
OURENSE; e Cospedriño en PONTEVEDRA.

Martes, 28: Fene, Boimprto, lrixoa,
Neda e Aois na CORUNA; Lourenzá, Parga,· Trlacastela, Saber e a
capital en- LUGO; Bande, Monte-

· derramo, Viana do · Bolo en OURENSE; e Lávadores ·en PONTE- ·
VEDRA.
. M•rcoles, 29: EstramlJnde, Mera e
Casadoira na CORUNA; Navia de
Suarna, Castro e Guitiriz en LUGO; Celanova en OURENSE; Bandeira, e Soutelo de Montes en
PONTEVEQR,A.
Xov•,· 30: A Baña, Santiago e Zás
'....~."'· rfa COR.UÑA; Monforte e Nadela
en WGO; e Lobeira e Cósgomo
en Ol!RENSE.

Pregamot 61 A1oc.iaci6n1. cu-ltu·
rais, asoclaci6n1 de vecl.ftot, cfrcu·
101 cultural•, etc. not comuniquen
a programaci6n de actos culturàt•
. e de todo tipo con quince dfas d!t
antelac16n, co ouxeto de poder .
dar cumprida l~formac16n. Moita•
gracla1.

GUIEIRO
Onte, hoxe, mañá

CRUCIGRAMA

Alamprea
Sóbalos e albures, e la noble · bor dunha pesqueira de lampreas
no ría Miño, no lugar de «0 Gallo
lamplea ...
de Mira». Na devandita sentencia
«Noble lamplea» chámalle o alcipre::;te de Hita no seu libro de
Buen Amor, cando nos conta «De
la pelea que hobo Don Carnal con
la Cuaresma». Dos grosos e sensuais beizos de Juan Ruíz dixo
Azorfn «que parecen estar gustando a toda hora mil gratísimos gustores». De seguro que ún deses
gustores foi o da lamprea, da nobre, nobrísima señora lamprea.
Coñecida e comida dende
que o mundo é mundo. O home
primitivo xa .fixo puntas de lanza
coa súa figura pra así, máxicamente, atraguer a tan preciada e
gustosa presa: hai algúns anos
que se atopou en Keblice, no noroeste de Bohemia, Checoslovaquia, unha punta de lanza do paleolltico que representa a cabeza
deste peix-e. E os amigos dos
grandes xantares e comilóns ro- .
manes tamén a tiveron en gran
aprecio: no coñecido mosatc:o de
Batitales, Lugo, podémola ademirar xunto con outros peixes e mariscos, arredor da enigmática cabeza de Océanus. O maré o tema
principal dos máis dos mosaicos
romanos da antiga Gallaecia.

Pro non só os comilóns roma-

dise que se morrese algún pescador na pesqueira -como din nas
terras de Arbo, no «pesco»- sexa
a medias de Rocas ·e Portomarín e
se algún día a pesqueira se mudase unha braza máis arriba todo o
peix'e sexa de Portomarín e se se
mudase unha braza máis abaixo
entón sexa de Rocas. Eiquí non se
di nada do quiñqn que levarían,
coidamos, os frades, coma donos
do «pesco», pro si sabémolo noutros casos: o abade de Santo Estebo de. Ribas do Sil, o 23 de
-agosto de 1480 aforou a Alvaro
López de Costroseiros, «as nostras
pesqueyras de Pena Longa daquel
cabo que están encima do Porto
Asyabrega» e todos os anos darálle ao mosteir.o coma foro «seys
lanpreas frescas». E xa máis recente, nos anos da escraustación
relixiosa, o mosteiro de Melón cobraba nas terras do seu priorato
de .Guillade, en Ponteareas, 68
boas lampreas, asi coma outros
peixes: melcas. pescadas, congros ....
Tamén tén dado nome a klgares: un Lampre.eira témolo perto
de Ponttvedra, na parroquia de
Alba, nun dos derradeiros tentáculos da ria pontevedresa. E tamén en documentos: o primeiro
de xaneiro do ano 968 a raíña Dona Elvira e .o seu sobriño Ramiro
111 deron ao mosteiro de Celanova, cum cetari1 i~genuis, os homes que vivían nas vilas de Gallecos, lempreana e Recario. E o 18
de setembro do 1152, o emperador Alfonso VIi fixo doación ao
mosteiro de Santa Marfa do Sar,
en Santiago de Compostela, illa

nos gabaron e gostar.en da lamprea: ¿e os nosos nobres medievais, e os abadaes dos grandes
mosteiros, e os bispos das cinco
diócesis? ... Bocado foi de arcebispos, bispos e abades. Pleitos houbo pra defender as pesqueiras de
lampreas: o 25 do marzal do
1 509 o xuez do coto de Melfa's
polo conde de lemos, deu sentencia na diferencia esistente entre Rodrigo dos Dedos e Alvaro de
eclesia de Sancto Ti110 et illa er·
Andelo, veciños de Sobrado, fo- •mida Sancti Petri, et lacent in
reiros dos mosteiros de Portomaterra de Lampriana, inter termi·
rín e Rocas, réspeutivamente, sonos de Villafafia et Tourum ...

DARIO XOHAN CABANA

E a musa popular fixo ditos e
refráns:
-A anguía, en empanada , e a
lamprea, escabechada.
- Non · comas lamprea, que
non é sana e tén ô bora fea.
- Non comas lamprea, que t ~n
boca fea,
e outras que non lembramos
neste intre.
E agora vén o bo: o cometa.
Pro nós pouco ou nada sabemos
de cómo, cándo e por qué cociñar
a lamprea. Uns prefírena empanada, outros curada, outros ... ben,
hai un preparo pra cada gusto.
Pergúntenllo 6 noso Alvaro Cunqueiro que sí que lles dará unha
morea de recetás culinarias onde
a lampfea é a raíña e señora do
prato. Tamén poden pasar no mes
de marzo - agGra - polos pobos
da beira do Miño -Arbo, As Neves, Salvaterna, Tui, ... -. Coma
vostedes queiran.
O que sí lles recomendo é que
se levan diario non se esquenzan
de anotar o día en que por primeira vez degustaron .tan preciado.
bocado. Así o fixo o tudense Pedra Santos Femández. Fai algúns
anos que o noso amigo Xosé Maf'.fa Alvarez Blázquez deu ao ,prelo
as memorias deste menestral curioso. Vexamos o que nos di de
tan grande acontecimento:

Año de 1791.- En 20 de
marzo, comf · entre otros compañeros una lamprea Empanada, qe, por ser hijo de esta ciudad y tener a esta sa:z6n m6s
de 28 de hedad, y ser esta Ciud.
una donde abunda mucho este
pe:zcado nunca la he rrobado, y
por tanto anoto aqu esta ocasión ...
Proba que daquela xa non era
nada barato.

,

·Rapaz de 23 anos. Ausiliar
Administrativo (FP 1 ). busca traballo en Gallcia, Tfno. 530465
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Cambeo dibuxo oriKinal meu
por calquera destes libros: «Segredo do humorn. «Bello Piñeiro
Y su época» e «Colmeiro»· (Gala><ia). Xaquf:i Marfn. Perlfo, fe.
ne, A Corufta.
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HORIZONTAIS
1.-Período de tempo. 2.-Bosco de carballos pequenos. 3. -Mol ·ou agarimoso. 4. -Fai moito ruído. Cavidades. 5.-Mesturar metales. Os que. 6.-0 tío ... , os ianquis. Aldraxe. 7.-Aléontre, ache. Cambear, trocar.
8.-Ao rovés, peza de pan (máis ben grande). Pronome
(en plural). 9.-Peza do bocoi. 10. - Deixase de vivir.
11.-Ferramentas planas con manga.

VERTICAIS
1.-Asideiro. 2. - 0frendas relixiosas. 3. - Cinza.
4.-Trata de «ti» ou «tu». Son capaz - 5. - Coller a xeada.
Ao rovés, cate, ensaie. 6.-Conxunción. Esistía. 7. - Ao
rovés, axuntamento da bisbarra de Lugo. O que fan as
abellas, en plural. 8.-Valeira, fura. Cheires. 9. - 0 que
cabe nunha ola. 10.-Espiase, espreitase. 11 .- Esistir.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 8
HORIZONTAIS: 1.-POUSAOA. 2. - ULIOO. 3.-L.
LOA. A. 4.-ADABORP. 5.-REXER. SEINO. 6. - ATEI.
MOAS. 7.-BAIXO. BALSA. 8. - RAXEIRA. 9. - 0. UNS.
A. 10.-IRTAS. 11.-RABENOS.

CLAUDIO GONZALEZ PEREZ
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Teño 18 anos e quero traballar
nun bar nos fins de semana, ben .
en Santiago ou na Coruña. Chamar a Alfonso Coamafto, ColeJCio de Sta. Crua (A Corufta). Tif.
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614254.
Teño 16 anos e estou disposto
a traballar nun bar, ben en Santiago ou na Coruña. Chamar a Xulio
Marttnez Cattelo. Cole1do cle
Sta. Cruz (A Corufta). TH.

614254.

TABOLEIRO

(Lugo)

Solicit0 correspondencia con
rapaces-zas de 17 a 25 anos
pra tratar de política GaliciaEuskadi, preferibles de Víana do
Bolo. Escribir a Marfa Xos•
Blonco. C/ Martfn Etxeberria.
Portal 13. Piso 4. 0 8. Renterfa,.
Guipúzcoa.

1

1

ANUNCIOS .DE BALDE
Rapaz de 24 anos. casado e ·
cunha filla. estudante de 3. 0 de
Aparelladores, busca traballo.
Preferible Kornada co'ntinua ou
por horas. Como delineante de
construcción, aKudante topógrafo ... ou calquera outra cousa. Tfno. 221698. E:. C. M., ftfo )(11,
· 1, ~· • O, A Corufta.

s

1 2 3 4

Gustaríanos intercambear o
noso periódico escolar coas pu·blicacións doutros ColeKios de
Galicia. Colexio Nacional de
Darbo-Conga1 de Morrazo-

A.- Colección ou serie ordena~ª

B. -

Pontevedra. ·

Merco «Diccionario de escritores galegos», (Couceiro freijomil). Colección «Grial>>: «Presencia de Galicia», «Pintura actual
de Galicia», «Aspectos económicos v jurfdicos de Galicia». Ch.
Lombardero Rico. Pla1a de Espafta 9, Ribadeo, i.ugo. Tfno.
110628

J

e sucesiva de cousas.

Parte do canto dialogado
que se repite -varias veces.
C. - Pasador de madeira pra
pechar por dentro portas ou
fiestras.
D. - Sirven, entre outras cousas, pra se sentar.
E.- Araña grande e roxa que
vén do mar e morre no lume.
F.- Ao sul de Celanova.
G. - Mámoas ou dólmenes.
H.- Máis de cinco.
t - El como é duro todo ten
man.
L.- Asegún Castelao, figurará
no papel-moeda emitido en Galicia.
M. - Barco de pesca.
N.- Município do partido de
Carballo.
O ~- Estremidade.

POLA L\8ERTADE. nos ti OOGLARS''
A libertade de espresión, estea básica de calquera sistema democrático
capaz de cambear as cousas pra
milloralas, somente se instaura,
nembargantes, coa loita decidida e
organizada daqueles sectores que máis
a necesitan.
Necesitan libertada de espresión Oi
pobos oprimidos e colonizados ·
coma o noso, ocultado
en todos os aspectos,

deformado e desinformado no· que lle
toca máis de perto ... Necesitan libertada
de espresión os grupos sociais máis
9Primidos pra axuntárense férreamente
.. a loita polos seus dereitos ... Necesitan
libertada de espresión todos os
marxinados pra impoñer o seu dereito á
esistencia ... Necesitan !'ibertade de
espresión os artistas e científicos, todos
aqueles que esteñan dispostos a
contribufr ao esclarecemento

do mundo no que vivimos ...
A NOSA TER RA é, . neste sentido,
unha concreción da· loita pola libertada
de espresión do noso pobo, are1a só
tfmidamente encetada e que, pesia
todas as persecucións e atrancos, .
estamos seguros de que se verá algún
dfa conquistada.
A libertada de espresión non é só un
dereito individual·, senón unha
necesidade colectiva.

