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A moi «SUi generis» «Crónica política del País Gallego» que, da man de Couselo,
nos obsequia periódicamente
«El Gormo Gallego», encárgase ·esta semá do prósimo
conienzo de redacción do Estatuto de Autonomía. E a imaxen ·e semeHanza do '"padre
y señor nuestro», a Constitución español·a, recomenda
o «Consenso» pra quitala
adiante. Xa que lago, di · Cause lo, " ... el Estatuto de Gal icia deb·e ser fruto de las más
viejas virtudes de .Jos gallegos: cordialidad y di·á logo ... ,,
Pero tamén aquí, cómo non,
o «consenso» é escluinte:
" ... Porque a nadie se ·le va
a ocurrir que tienen algo
que hacer los que e1ligieron
el camino de la autoderterminación. Esos se han autoexcluido ellos solitos. Y ya
es de lamentar».
Xa É: raro que «Su Excelen·
cia el consenso» trascenda
en Galicia as lindes ·parfa-

mentarias; se ve que o pe'lif.J ro pra ce.rtos inte:reses es·
tá doutra banda. .. E •en fin,
señor Couselo, cada día ·es·
tá máis claro que os autono·
mistas non teñen nada que
facer na vida real. Escluíron·
se vostedes soíños.
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Entremedio da información
estatal de «-El Correo GallefJº" do 21 de Agosto , aparece unha nova eneal do ' Referéndum: "La Junta encargada de la pre1Jaración del

re-

~!

lle columna e cuarto do seu
volume paxi'nístico habitual á
orqanización estudiantil nacionalista ERGA e ao procedemento selectivo conocido
como «Decreto das catro
convocatorias". Vámolo ver
polo miudo .

O anónimo autor de «Ante
una as·amblea,, (que ese é o
título), empeza coa típica
"suposición,, rematada de símil (ben sádico, por certo):

«Al parecer, tal decreto es
a b so 1uta 111 ente injusto .. .
¿Dónde está el mal? Simpl·e11iente en que no bastan dos
ai'íos para poder sacar alguna
asignatura, especialmente si
e:, di.fícil... Se trata de que
·.:odo el mundo, en un plazo
cómodo de tiemp'O, tenga un
tirnlo de licenciado. Algo así
como pretender que todos
los ciuaadanos tengan un carnet de conducir. ¡Qué bonito
': raf ico sería aquél en ·aue un
cieoo se detiene ante un semáforo tras haber-le dado pa. so con la mano un manco!,,
Non é ser difíci11, co•l·e ga(s).
E que, para ap·r obar a Ana·
Lcmía 3 ou 4.000 ciudadanos,
feréndum constitucional, ha
que teñen que repartir ano
aprobado xa toda la campaña
tras a.no .prás suas prácticas
publicitaria para el próximo
reiferéndum constituciona1l y mesmo e único icadavte, fan
según se ha informado a «Eu- :fall.a be.n máis de dous anos.
ropa Press", entre los slo- Pcw exemplo.
gans aprobados figuran ·estos
Siaue. "Tratar de que Ja
dos: "Vale más un voto que Universidad sea una fábrica
mil gritos,, v «IPolíticos fuera. de títuilos es como pedirle al
Ha llegado nuestra hora».
Banco de España que faciliMoi •« democrático» 1e «de te a cada español un fajo de
la Europa civil.izada» o pri· billetes de mil pesetas. El
meiro dos •s logans; pero sei- resultado sería una inflacción
pan, señores, que, se berra- que en ningún manual de ecomos, é que nos manca o za- nomía se sugiere como ejempato. Con •respecto ao . se- plo de política inflaccionista».
gundo, vostedes disimulen,
Moi ben. O malo é que
pero aquí díselles doutro xeiGa.licia é absolutamente <<.deto:
fl~ccionaria}) .e n 1
profesionais . .
«Os tempos son chegados
Máis. «Claro que se necedos bardos da·s edades
que as vasas vaguedades
sita gente competente '€n todos los campos, pero la comcumprido fin terán».
petencia es fruto de trabajo,
FABR!CA DE TITULOS
no de papeles con más o me«El Correo Ga llego» de Do· nos fi rmas y pólizas . No hay
mingo , 22 de Outono, adíca- que caer en la falacia de

qUe cuantos más estudiantes
universitE1rios
h_aya,
mejor'
irá fa sociedad ... Si resulta
que hay gente que no será
cap·az en su vida de resolver
una raíz cuadrada, no tenemos que suprimirla en aras ,
de una democratización de
las matemáticas».
Xa. P•e ro é •e vidente que a
democratilzación das matemáticas, ou da ·m edicina, consis·
te en garantizar o enfrentamento estudia1nte-mate1ria en
igualdade de •c ondicións . Ou
armas ipreoisas. Léase seminarios, lab0;ratorios, clases
coin •m enos xente, libros por
baixo das 5.000 pesetas, etc.
En fin, non querían, res.ulta, meterse en líos. Somente
era «clari•ficar un · poco el tema de la Uni·v eiSidad. Tema
que, como todos los importantes , exige saber qué es
lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Respuestas a
esto no se obtienen ni en
un a charla de ca.fé ni en una
asamble·a de brillantes expedientes académ icos ».
... Nin nas «JLi1ntas de Gobierno» da UCD, nin no Parlamento español. Deica o Gobemo gal·ego, tén espera o
anónimo columnista.

s·aibe que lo G:¡ue sirve para
todo, en re'ªILElad no sirve
pa ra casi nada». Así se esplica a «Pluma de Medianoche,, de Luis Gaparrós en «La
Voz de Ga1licia» de Miércoles
25 de Outon.o.
Ao .ben vi·sto, don Lui's decidiuse 'POio sí á Constitución ao ve.r que hai pO'bo en
Gali'Cia quie non quer unha
Constitución que nos negue.
Gn fiin, 1q ue os das teintacións
foi somente un ·p esadelo,
producto seguramente dunha
•::nchenta ·desmedida. ¿Cec:áis algunha .cea ·e ntre ·publicistas idalgún monopolio
e!éctr!lco?
Por certo, que en materia
C!e espoliamos 1enerxía, a
COlnstitución resérvaUe competencia e·s clusiva, cómo non,
ao Estado •e spañol, que patro·
ci·n ará a depredación comai
fixo deica hoxe. Así é que, _
sefio-r Caparrós, habendo kilowatios de por medio ...

GUESTION DE
KILOWATIOS
«La tensión de votar no a
la Constitución es reprimida
para muchos cuando se . enteran quienes son los que
están decididos a hacer lo
mismo.
Habrá que votar sí porque
es mejor alguna Constitución
que ninguna, pero el gran failo de ésta que vamos a votar es que es una Constitución casi en eil vacío, donde
todo cabe , todo es posible y
nadie regula nada. Un a Constitución que~ no es que sirva
para que puedan gobernar
con ella el Adolfo y el Felipe, sinó que también servirá
en su caso, para que, gobiernen el señor Fraga o el
señor Letamendia. Y ya se
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Tr•b&ll•dares da ccASCON» nas ruas de Vlgo1
a oanlllolo malla longo do Eal•do español.
ALBAN-CAHBALLA

O 25 de Outono de 1977 materializábanse
os Pactos da Moncloa. A satisfacción dos
firmantes -PSOE, PCE, UCD, AP- era
clara e falo.us.e de consenso, entendemento
e colaboración. Estes acordos,
teóricamente, terían que significar o
mantimento do poder adquisitivo dos
salarios, e sobre todo, o aumento dos
salarios máis baixos; tamén se decidía
atacar o paro promovendo inversións
públicas, e sol ucionar os problemas da
pequena e mediana empresa, da
agricultura e do sector pesqueiro. A longo
plazo, pretendíase a reforma fisca l, o
control do gasto público e da Seguridade

Social, retor ma do sistema financieiro e _
unha planificación enerxética axeitada.
Todas estas pretensións poñeríanse en
práctica - díxose- efectivizando a
contención da suba dos precios, a creación
de postos de trabal lo, unha mellor eficacia
do seguro de desemprego, unha medra
inferior das cuotas da Seguridade Social
prás empresa~ e prestando atención
preferente as esportacións agrícolas. O
paro da mocedade amañaríase coa
contratoción temporal (somente querernos
_lembrar que o .traballo temporal rep_resenta
salarios máis baixos, inestabilidade,
recortes nos dereitos do traballador, etc.)

Por outra banda, a suba dos salarios. á
hora de firmar os convenios., .non pasaría
do 22 por cento da masa salarial, a non ser
que ó índice dos precios superase o nivel
medio anual previsto, o.u seña, un 22 por .
cento tamén, ·principio básico que· se
materializaría sin distinción e sin ter de
conta os desequilibrios económicos
asistentes entre as distintas nacións do
Estado. E sj estes niveles salariais se ·
superan nun intre concreto, a propia
lexislación apoia as reducións de plantilla
deiéa un '5 por cento. feito que supoñerá o
aumento do número de parados dun xeito
legal.

UN ANO
CO «PACTO» AS COSTAS
bo acordo entre ambas partes. e
solictouse conflicto colectivo. pa sando a dictarse un «laudo» polo
que os patróns pa-9aban 613 pesetas ..diarias, renunciando ás pa gas estras e á baixa por enfermedade.
Por outra banda, a oon-

A SUPERACION
DO «PACTO>

Si se tén presente que o Pacto
prás empresas priyadas é somentes indicativo, e que na firma dos
convenios van xogar un importante papel as esixencias que plantexen os traballadores, aparece
claro. no que fai relación a Galicia,
que a superación dos topes legais
sempre veu dada pola movilización e pola presión da clase obreira . No caso, por exemplo, da
madelra., onde os traballadores
subsistían nunhas condicións moi
deficientes. conaueriron un aumento salarial dun 30 por cento
en
ase~radelros
e
r matantes na
zona
de
Pontevedra. e dun 33 en Lugo: en
ebanlsterla un 25 e en
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ramos de producción caracterizados polos baixos salarios, conqueriron incrementos ao redor do 18
por cento e no comercio
testll, a ING · .,d efendeu . unha
suba de seis mil pesetas. que se
veu rebaixada a 3.500 coa participación final ·de CC.00. No
·metel, empresas con menos de
cen traballadores. o porcentaxe
ccPor un po•to de trabello na terra~>,
de aumento foi dun 18 por cento
a berro máis sentido.
e nas Pontes. aínda que as. negometal de Ourense ou en ciacións previas do convenio de
Tabllcla, o incremento foi dun
Cttroen de Vigo, nos que o
Ende•• supoñían a superación
27 por cento; nos respectivos comités negociadores estaban ING, aumento pasaba tamén o tope do· dos acordes da Moncloa. cando o
CC.00 .. UGT. No comercio 22 ·por cento. pero quedou anula- anteproiecto · pasou ao goberno
da pel, a suba significou unha da a seguinte revisión semestral prá sua homologación. éste rexeisuperación do Pacto nun 12 por no primeiro caso, por medo a touno. xa que ao ser unha empreco~struccl6n, unha posible regulación de planticento.
na
sa con capital estatal, viuse .obrinegociado pola CSUT e CC.00. o lla, e no segundo figuraría como gada ao cumprimetd. dos Pactos.
incremento foi dun 24 por cento. un «pr~tamo» de carácter priva - PECH•e E RECIUi.ACIONe
en Derivados de cemento, do da empresa aos traballadores .
Noutras· ocasións coma o caso
«Así e todo, os acordos permi firmado pola ING, dun 36 e en pedras e marbres, con comité for- da Carpin•erla de Rlbei... , 'tif@n : baixar a inflación do 26,5
mado pola ING e CC.00 .. a suba (asteleiros) onde no antiproiec~ p 16-17 por c~nto. triplicar a refoi . dun 32-34 por cento. Nous- do convenio a ·ING esixía 30 mil · rya de divisas. mantera capacitante hai situacións coma no pesetas de salario base. non hou- ~ adauisitiva dos salarios e

aínda aumentar os máis baixos,
aumentar as pe,nsións. estender ·o
seguro
desemoreoo dun tercio
á mitade dos parados, reestructurar sectores enteiros da indus-.
tria e acometer a reforma fiscal».
diríanos CC.00. perante a pregunta «¿Cal foi a significación do
Pacto da Moncloa?»
Pero o que se pode constatar
son ou ben os peches de fábricas
ou ben as regu lacións de plantilla
que incrementaron o núrr\ero de
parados - niste ano en Galicia,
nun número de 70.000 a
100.000-, do que son unha
mostra: «Construcciones González Rilo». cunha plantilla de 20 a
35 traballadores, pechada; «Co~
deco». con 22, pechada; «Nadeco», con 40, pechada; «San Remo» . do testil con 48 traballado-
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res. e aínda que a Delegación de
Traballo non aceptou o espediente pra o peche ' da fábrica. non
abriU as portas. ou «CÓRFI» tamén da rama testil, que vén apandando cun peche patronal dende
o 12 de Maio.
«Censa». do '.rnetal. con 300
traballadores,. rem,atará en Nadal
o actual espediente. anque é ben
posible unha nova regulación pra
Xaneiro do ano que entre: «Ropal», do comercio, «Viuda de Pedro Corbacho». do testil. con 30
obreiras e regulación por. seis meses: «Gándara 1HT». con 120 traballadoras das «fixas discontinuas», pechou. asi como «Azpei!ia ». as duas
ramo da conserva, con 30 traballadoras. «Menaco», do metal. « Rodolfo Lamas»,
da construcción, «Alter», do metal .. . «Cárnicas Vazey», de Chantada, con 48 obreiros, reestructura ·a fábrica con 17. «Germán
Vázquern, de 48, pasa a tré;!ballar
con 40: «Empresa RibadeÓ». de
100. deixa a oito no paro denan tes de fin de mes ... E «AS CON».
do metal. onde está por se resoli
ver a regul.a ción de 300 traballadores de contratas e rnáis de· cen
administrativos pendentes de
carnbear de ocupación; o qrupo
de empresas « Reqojo». do testil.
tarnén pendente de regulación de
espediente. etc .. etc.

ªº

¿E OS'NOVOS EMPREGOS?

«Pra os gwndes capitalistas do
Estado e pra os partidos rnaioritarios no parlamento. o «Pacto»
significou . un paso adiante, en
canto que conqueriron reducir a
relación entre salario e producto
nacional bruto: os salarios disrninúen e os beneficios aumentan
pra eles. conqueriron mandar ao
paro a centos de traballadores
que non lles facían falla, puideron
pechar empresas e absorber o
mercado das pequenas e medianas que eran pouco r-entables'. Representou tamén a crisis do sector naval. da pesca . e na construc-
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ción de obras públicas». Así opina
a CSUT.
O contrapunto á situación supoñeríao a creación de novos postos de traballo. previstos. ademais. dun xeito xeral nos Pactos;
pero as factorías instala.das no
noso país e con capital do Estado.
corno ASTA~O. Bazán. Barreras ..
decidíronse pola · réqulación ou
polo peche de moitas das empresas ausiliares. Sornentes a «Alúmina». en San Ciprián. pode contabilizarse corno inversión neste ·
capítulo .
A política pra o aqro tarnpouco
foi rnáis beneficiosa . poisque a
pedra filosofal parece ' estar nas
importacións de productos agrícolas de fora do Estado español.
como carne, leite. etc .. ao tempo
que os labregos galeqos somente
vi ron .aumentar o monto da Cuota
Empresarial da Seguridade Social ·
Aqraria . E por . último. o sector
pesqueiro. co problema das duas.centas rnillas. as lic~ncias de pes-·
Tamén na pequena empresa
ca. as importacións de chirlas e
medio cias suspensions de pagos.
Producíronse requlacións e pemexi lóns. ~in convenios que re. requlacións , peches e mesmo
ches de empresas. sobre todo no
qularicen a situación do~ rnariñ'eidespidos masivos. foi a tónica irntestil . e no metal. aínda que en
ros. e un !onqo etc.
pe.rante nos últimos meses. Inten- ·· menor propor¡:ión A qrart rnaioría
«A filosofía de fondo do pacto
to de desrnovilización da clase
dos convenios non acadaron nin
era clara: sair dunha situación
traballadora por mor aa pantasma
con rnoito o 22 por cento. e o íneconómica crítica prá burguesia
do paro e a crisis que se.fix0 pesar
dice do coste da vida incremenimperialista española. no seu prosobre nós, dun xeito acentuado
touse det:ide xaneiro hasta aqosto ·
pio beneficio. a costa de. que os
dende a .firma dos acortlos. E pra
nun 19 por cento» . Esta foi a opitraballadores se viran sometidos a
canalizar todo o malestar provonión de UGT respecto dos acor- ·
un ha situación ainda máis ·anquscado por esta situación. ofrecíasedos da Moncloa que é unha das
tiosa . As alternativas españolas
nos como única saída viable a centrales que se plantexa particixa señan de dereitas ou de es«coxestióm>. Aínda· por riba. o,,. par nas negociacións dos noves
querdas coincidían na aplicación
que se pretendía era que aturarapactos entendendo. que «as negodo Pacto porque nin uns nin oumos mainamente a situación. inciacións» teñen qu·e levalas o gotros cuestionan o actual orde ecotr~ucíndonos na mecánica do
berno. a patronal e os sindicatos;
nómico e social. .» puntualizou sistama. facéndonos creer que sosuscribíndose somentes por u'n
nos a lntersindical Nacional Galerns~ corresponsables>l.
ano e non por tres como pretende
qa a hora de facer o balance dos
Pactos da Moncloa . Pra central OS NOVOS PACTOS
. .
i UCD» .
.Tamén CC.00 . ve clara a firma
nacional. os resultados son: «a
«Non arranxaron nada. o paro/
suba esperirnentada no coste da aumentou nun tres por c_ento den-~ doutros acordos. porque O$ antevida nos anos 197.7 e 1978, dis- tro da nosa central. Houbo unrra· riores «foron unha necesidade na'
o
rtiinuía a mitade rnáis ou menos o agravación económica no sector cional». -xa que ante todo.
poder adquisitivio de moitos sala - da construcción. ·no que o número que rnáis lles preocupa é a «democracia»-: <<nós entendernos
rios. por mor do seu estancamen- , de parados cheqou a 3.0cfO trabato que prevía o Pacto. O atentado lladores; adernais. é de ter en que o máis neqativo dos Pactos
contra os postos de trab.a llo por
conta o paro encuberto no aqro. da Moncloa foi o que non se cumplira~ n'~ sua inteqridade e coidamos que a eso se lle debe que a
situación siqa sendo grave e precise de novos acordos que. necesariamente. teñen que ir máis
alá .. e deben ir· precedidos do
cumplimento dos puntos pendentes de aplicación . Os novos acordos teñen que encarar a fondo un
plan económico que lle dea unha
saída proqresista á crisis. que no
terreo sindical qarantice unhas relacións labora is democráticas .
Garantizando. cos instrúmentos
necesarios. o seguimento e aplicac ión do que seña pacta.do» . O
que non está claro é se o cumplimento lle vai corresponder ao Goberno ou rnáis ben aos traballadores.
As posturas contrarias están
<i: representa das '.)Ola CSUT e pola
j ING . que rexeitan radicalmente
~ estes acordos . Pra ·prirneira cen~ tral. de ámbito estatal «o prósirno
y pacto que. como todos sabemos.
~se está a neqociar. ~resupón, tan~ to pra os qrandes monopolios
<i corno pra os sinciicatos reformis-
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tas . unha prolongación dos anteriores; a única diferencia que hai
entre eles é que cadenseu quere
sacar mais tallada coa firma distes pactos; o pacto social e a reducción de salarios admíteno todos, o que xa discuten é si o fir-'
man somente os sindicatos. ou
sindicatos e máis partidos. O PCE
e CC .00 . queren a participación
dos partidos pra gobernar aínda
que no esteñan no goberno :
PSOE e UGT esperan firmalo por
un ano sin a presencia dos partidos. pra non hipotecar
votos
do PSOE nunhas futura!> eleccións e un futuro goberno socia lista . Nós pensarnos. polo tanto.
que é posible impedir a posta en
práctica de semellantes pactos si
se establece unha resposta unitaria dos diferentes sindicatos que.
en solitario. loitaron contra os pasados acordos» .
A ING . por outra banda, manifesta unha clara oposición diante
do Pacto Social que está ao i::air.
xa que os traballadores qalegos
«conocimos o que fo i o Pacto da
Moncloa na nosa carne. e si se
aproba a Constitución. o Pacto
que se está a promover será aínda
máis duro. pois xa estará sancionado e lexitirnado «democráticamente» o marco económicopolítico que precisan prá su¡:¡ apli cación . Xa que loqo. a oposición á
política do Pacto Social , supón a
oposición á Constitución e viceversa . O Pacto Social e a Consti tución representan duas caras da
mesma .rnoeda . de pretender lexitirnar ,e carqarse a real oposición á
política económica .da· burguesía
imperialista española, por anticonstitucional, ao tempo que a
agresión colonial ás clases populares. aos traballadores galeqos.
continúa e concéntrase con novas
formas. Os topes salaríais, as requlacións. os espedientes de crisis. a privatización dos servicios
públicos. pretenderán ser asegu rados.
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UNECO SELO DISCOGRAFICO QUE PULA
POLA CONSERVACION DA NOSA MUSICA .POPULAR
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uA Nosa Terra 11
·no xuzgado
''ª

A publicación dunha fotograna .
pnmeíra paxma
deste semanario nacionalista estivo no orixe dunh<
denuncia que formu'lou o Ministerio fiscal,
respostando a un ofici:J pasado, ao pare·cer pola
subdelegación do Ministerio de Cultura en Vi·go
que consideraba e va'loraba un rnportaxe gráfico feito
na rua como constitutivo dunha posible falta ·
contra da " .m oral e bos costumes».
En re'lación co devandito, a nosa directora prestaríc
dec'laración no xul·gado de distrito número 2
~e Santia{lo o pasado sábad.o. 28 de outono.

señor aínda non vira direGta·
mente o exemplar e polo mesmo, tampouco a foto denuncia- ·
da. Ao mesmo tempo, o señm
delegado de Cu·ltura comentaría que este semanario «metérase con i1I •, que este semanario o tiña posta "ª pan pedir•, asegún lle informara o
seu Hiio -polo •que se ve non
lé o único periódico galega
que hai na nasa naC'ión ( !)-.
Todo fai supoñer que se esta ..
ba a referir a unhas declaracións feítas a A NOSA liERRA
pcr Eugenio Pena, nas que o
director da TVE en Galicia al-u~a ao señor Crespo Alfa}~---

Por outra banda, as fotografías publicadas nin atentan
centra a •moral ou bos costu·
mes• nin :persi·guen outros
Hns que retlexar un feíto social que con todo dereito un
medio imormativo -e tamén
por razóns morai·s -debe recoller con rigor. A libertade de
espresión, en todo caso, cando se interpreta dunha manei·
ra tal, leva . a podermos afirmar que no fondo esistirán
outras motivaclóns non de tipo
•moral• n'in -xa personal senón políticas, dado que a línea de 'A NOSA TBRR A, como
nacionalista, é conocida dabondo e -está ben alom~ada das
o r 'i 6 r. t ac-ións comerc-la~lstas
q~e imperan en moi'ta prensa.
1

Margarita

Ledo,

ditectora do noso ~manario.

Baixo do título •O PAN DA
MARXl'NAOION • , este pertódico galego semanal publicou no
númer-0 29, correspondente ao
16 . de setembro, . un reportaxa
sobre a situación. d9S ·enfermos men'tais no naso país, re·
portax-e que incluía testimuñas
direc~as de persoas internadas
en ~nstitucións psiquiátricas
-coas que A NOSA TBRRA ce·lebrou unha mesa redondaas í como unha serie de datos
t irados das oprnións de técnicos que traballan nos •manicomios• e unha _importante información gráfica.

asimesmo causas tanto personais como .política·s
Por unha banda, no seu día
o señor Crespo Alfaya, delegado do Ministerio de Cultura
en Pontevedra adv-ertíaHe a un
representante da empr-esa editora ·Promocións Culturais Galegas, S.A.• que daba arde inmediata de pasar o número 29
de - A NOSA liERRA ao fiscal"
a pesares de que o mentado

A bo seguro que de tratarse
dunha información gráfica na
que a fotoqrafía reproducise a
imaxe dunha muller en lugar
de ser a dun home, e se tratase dun semanario español e
non do único periódico _galego
que hai, a situación referi·da
non se produciría. Abonda ver
os kioskos... cousas do coloniaMsmn

AROSA!IBBA
"RIOOK:O CJAlAGO SIMANAL

A traveso

Núm 29 e Do16 ao 23 de Sotembro de 1!p8

ae todo este ma-

terial , espoñíanse ' unha serie
de foitos que permitiron interpretar tanto causas das enfermedad-es mentaís como comprobar consecuencias dunha
realidade marcada pola marxinaclón e represión sociais e
lnstituclonals. As fotografías
publicadas na "portada de A
NOSA TERRA, non son senón
un feíto obxetivo que ilustrar.
de xeito prlvilexiado unha realldade r-ealidade que deu ori- 11
xe á denuncia promovida · polo i.
Ministerio de Culrura.
'

DA~

e

30 Ptoa.

EN TOLO

'.O PAt4 ~A MAflXIN_~CIO~

Pero as razons últimas s·erne·
llan non ser somentes que unha delegación ministerial da 1
administración española opine 11
sobre o que é moralid~de ou ¡1
non: outro tipo de feítos tan- 1
nos: pensar . que poi da haber .¡i------

~--------- 1 ·
A :redacción da NOSA TE·
RRA

sotiderizase coa

re·

dación 1do xom_al iespañol
EL PAIS, polo atentado su·.-f rido o pasado ~ía 30. _.

ji

<<PIRA~IA l,EG.AI.>)

.

na mar.na mercante
I!

,....!!!!~-----~--.,¡

O FRENTE
SANDINISTA
Alo1u1 contrododictodu11
sond1111s10 611& un clamor po
pu la1"110 N1c1 r11 o u 1. b11sti6n do

mipo rinlrsmo 11menc1na
p•aln• 1•

Ficción en
CampDavid

AROSA!IRIA

Omáfs reo l. 11 pesa rM dOPOSi·
blQnpu11 entre Sade 1 e Bo·

gln.éaQulntagu euo6rabels·
r11ell

" REGOJO "

,

A fuxida dos patróns

A visita do señor Ministro .de Industria ao
Ferrol pra «comprobar ccin situ» a crisis ,da
industria naval na comarca» é 'todo un modelo
de ceremonial paternalista e de promesas vagas, concretadas, segundó a sua propia espresión, en «tratar de traer un _mínimo de esperanza». Pero resulta que este mínimo de esperanza foi o ofrecemento que xa hai meses fi.
xo o Goberno, apoiado pola chamada esquerda parlamentaria, que celebrara daquela un
festival ·multitudinario , e oficialista polas ruas
ferrolanas pra esixir solución á crisis. A · crisis continua e polos camiños ,e vieiras de reducir as plantillas, mandar á xente ao paro e
á emigración, baixo do eufemismo da «recon·
versión».
Ningún ciudadano galega mínimamente.
consciente pode creer na a!ternativa que agora x-a demagóxicamente ofrece o Ministro, e
. que consiste en decir que a única saída é "la
creación de puestos de trabajo alternativos'"
iVaia descubremento que vén de facer! Tampouco pode esquecerse a actitude das centrales sindicales estatais, cando afirman que non
se cumpliron os acordos de Madrid, cando estes acordos admitían tasativamente a (( reestructuración de plantillas,. e todo o demáis
eran vaguedades que ninguén sabe no aue
consistían. O tono dos ofrecementos e das
alternativas sigue a ser o mes;110 que entón.
Unícamente veñen engadirse como aparentemente novas, 32 .000 millóns de pesetas prá
financiación da construcción naval xa previamente conce'd idas. O problema sigue senda,
unha vez máis, engaiolar con boas palabrnc;
que no fondo nin siquera lle ocultan a un bo
lector o que realmente se persigue.
OUTRA VEZ O TERRORISMO
As manipulacións ás que nos tiña afeitas
o fascismo, están a se recobrar por parte de
certos demócratas cun oportunismo e descaro
do que tarde ou cedo serán víctimas. "Constitució.o si, Terrorismo no.o,, é o lema propa- \'
QaITTTIStico dos partidos políticos españolistas
que están a aproveitar o confuso clima de
medo e desazón creado por atentados, roubos ,
incendios .. . desatados por non se sabe qué
elementos. pra tildar de terroristas a todos
aqueles· que se opoñen a un testo constitucional que vai signiñicar a continuidade do colonialismo. o afortalamento do poder dos monopolios. a caricatura da democracia pra o
naso país. Con esta prácticn e con esta utilización da atmósfera reinante, é pra pensar
que evidentemente os · máis directos beneficiados da situación tan difícilmente esplicable son os que a poden aproveitar poi íticamente . A UGT e as CC.00. veñen de convn ·
car manifestacións pra o día 10 en contra do
terrorismo e a favor da Constitución . Entrainentras. ninguén dos que se 'debían ocupar
de tales rnesteres dan esplicación convincente de quen queima os montes, de quén rouba
os xatos, de quén mata sin senso, etc. e non
se pode decir que as autoridades gubernativas non canten con medios pra eso.
DECRETO DO GALEGO
Vimos de enterarnos de que a Xunta de
Galicia presentou un contraproiecto ao testo
que sobre o en5ino do galego redactou o Ministerio de Educación e Ciencia. Asegún parez, este contraproiecto á máis perfectc e coherente que o P[Oiecto ministerial. Non cabe
senón abraiarse 1porque, pra dar unha lixeira
idea, o artículo Í.º se refire ao deber e o dereito de todos os nenas ~rnlegos de dominar
ora l mente e por escrito a línqoa es·pañola . Bo
inicio. típico dunha alternativa colonialista
destinada esclusivamente a deixar ben se~ 
tado que somos diferentes pero riue esta rli feréncia non se pode poñer nin siquera en· camiño de que se faga normal, natural e lóxica.
· A aplicación dó , antenroiecto vai ser totalmente ineficaz, discriminatoria e ar.1plamente
perturbadora, ou seña. qon vai destinado a
unha integración social di;( todos os galeqos
na língoa dp r :-i íc; senón a colocarlles a alqúns
deles e PI'
i·1 rles 11n adubío enxebrista .
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Centos de pelotas de goma e
de tiotes de fume disparados. nutnerosas detencións e gran núme- ·
rcVde feridos. entre os que destace a de Isabel Pouso García, empreflada de seis mes.es. foron os
resultados dos distintos enfrentamentos entre forzas de orde público. máis- de cen números entre
Policta Armada e Garda Civil, e
centos de mariscadores da ·zona
. de Vilaxoén. que tentaban recobrar unha importante zona de marisqueo deica agora nas mans do
:marqués de Ozores, e que supón
una 50.000 metros cadrados da
praia anomeacia «<Rego de Auga».

Os herderios do Marquesado
de Ozo.; es teiman en que unha
boa parte . da praia recibirona en
herencia · asegún dqcumento do
i6culo pasado datado no 1894. e
que o resto se lle concedeu prá
1ua esplotación en distintas ocatións, a última no ano 1976. O
certo é que en 1-92 7. por Real Decreto do monarca Alfonso XIII.
concedeuselle sin especificar metros carta superficie do mentado ·
lugar que. máis tarde, coa chega- .
da da 11 República, os mariñeiros
recuperaron pra utilizar a pra
comg lugar de abrigo do porto .de
Vilaxoán . Anos máis tarde. en Xu·lio do 39 . o señor marqués obtivo
una nova concesión. ocupando cando se empezou o marisqueo• paus, dlsparos,""Jume, carrelr••···
unha zona inicial duns 8.000 metros· que. ano tras ano, se foi
agrandando deica atinguir os .
32.000 &iJl contar a parcela · inicial. Agora trátese de ver si a. zona
esplotada hoxendía se correspon.
de coa derradeira concesión de
Xulio do 76.
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Enttamentas .. milleiros de .mariscadores pregúntanse cómo se
pode privatizar o mar e por qué un
soio señor. por moi marqués que
sel'\a. pode" dispoñer das riq!:'ezas
necesarias prá vida de centos de
familias. Co berro ·de «ternos fame». non escoitaron as consignas
que os membros de CC .MM . ten taban levar adiante de ·«voltar
prás casas entanto non haxa unha
resolución» rompendo o cerco
das forzas de orde público e
botándose a mariscar entre os
paus. os tiros e o fume. A repres'i ón ·chegou a tal estremo que ao
propio autor pesta información
detiverono duás veces por cumprir coa su~ laboura informativa.
Al fonso Padín. comprador de
marisco; Uxío Conde. mariscador;
Fra~cisco Diz. maiiscador; e Xosé
Romero. militante da AN-PG. detivéronos xoves 26 e trasladáronos a Pontevedra; deseguida.
fíxose unha asamblea na que os
mariscadores decidiron tamén
trasladarse á capital da provincia
pra negociar directamente co Gobernador Civil. Ao pouco tempo,
uns 200 mariscadores trasladados en autobuses e coches particu.lares. manifestábanse diante do
Goberno CiviJ, sendo recibida .oolo
Gobernador unhe comisión de
mariñeiros e un militante .da ANPG · aos que se lles prometeu a
posta ·en li~ertade dos detidos.
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Centos de policías tentaron de Impedir
a ocupacl6n.
e a xente púxose a mariscar.
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Entramentras no Goberno Civil. ficaban reunidos o alcalde de Vilaxoán. Comandante de Marina e
un representante de CC.MM. co
Gobernador_Civil. os mariscadores
decidiron pecharse na Iglesia da
Peregrina hastra que, ás _1 O da
· noite. saíroni, os detidos.
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Se seguira a traiectoria familiar sería abogad.o, porque
abondan na sua parentela abogádos e xueces. E hastra
algunha vez fo.i fidel á chamada da tradición. e ast fíxose
doutor en Dereito Canónigo. Pro a este home grande
que se move con

certo aire de progresía tan de época, con teñta soltura e
confianza (se cadra non é máis ca sinxelez~). p que lle
gostaba era a Historia. E así-foi como, cando na sua vida
se deu un .cambeo sustancial, atendeu a ser fidel a
outras chamadas ...

XOSE,R. BARREIRO

·;

<< ••• r>Qrque Galicia

era unha -inmensa la

&>>

-Que fol o qua o lavou
de i:¡ran importancia da Historia e
• • •~lcar é lnvestlgatamén de gr~n inflacción de· Hisal6n d• historia?
toria . E hai" un fato de intelectuais
-A miña adicación á historia
que o fan con auténtica responsacontemporánea vén motivada
bilidade científica. _u ns cun comfu ndamentalmente por duas
promiso con Galicia e outros sin
c.azóns: En primeiro lugar a preoél. Pero hai unha serie de persoas
cupación que sempre tiven polo
que adican os seus leceres a facer
momento presente, e eso ceca1s
historia, e que realmente fan unha
me fixo fixarme en que a área de
anti-historia. Por exemplo, a
investigación fose precisamente a
señora Victoria Armesto coa sua _
máis contemporánea . E a segunchamada «G.alicia Feudal» é u!"
1
da motivación vén porque cando
auténtico vilipendio pra o pobo
esco mencei a ler pola miña conta.
qaleqo. E máis. eu non concibo
recordo que tiña . ~ 5 ou 16 anos.
aínda coma unha editorial da ca· lin uns periódicos que chegaron á
tegoría de «Galaxia» lle pode pumiña mán sobre da Guerra da In blicar en duas edicións a obra esa.
dependencia en Galicia. E como
que_non se alimenta nas fontes da
había cousas moi curiosas. alí
historia senón das cloacas da hisacudín a obras que me esplicaran
toria. Hai que denunciar dunha
o proceso e que me respostaran
vez pra sempre que esta producás _preguntas que eu me formulación é escandalosa. cecais co inba. por exemplo por qué tales claterés de favorecer a unhas certas
ses sociais tiveron tal participapersoas pra facer «curriculum » e
ción na Guerra da Independencia
mesmo tempo encner unha
e outras coma por qué o campedemanda ou inclusive co afán de
_
s iñado ásistiu masivamente na
desprestixiar o r.ioso pasado .
Guerra da Independencia. e non
-V-ostede, un home
atopaba unha resposta axeitada
galegui*-ta, que se adlca
nos libros que eu lía . Eso levoume
ao estudio da historia de
a contactar cun home penso que
Galicia, escri·b e os seus
fundamental na historia present-e
libros en español •••
de Galicia que era Bouza Brey. E
-Sí deches no clavo. E unha
don Fermín. preguntándolle sobor
c.uestió"n que teño que confesar
destas cousas. decíame que la-que me plantexei moitq_s veces e
mentablemente a historia conque sí fixen dunha maneira reflexa
esto é un fraude que se lle está fae non pl)rarnent~ _ por comodida:.
temporánea de Galicia era unha non somente por canto tén de Galicia dentro da estruccendo a Galicia. e á verdade. Nese 'de. Vouche dar r.e sposta falando · \
. inmensa lagoa . que había que trauma socia l. de limitación ou tura estatal -na que está
senso. penso que . o futuro irá
dun caso concreto. E unha motiempezar a adicarse e invitoume a eliminación dunha serie de ten- integrada?
-Eu penso que evidentemen- poñendo a cadaquén no seu sitio. vación rniña e pido ' por conse elo. Logo . cando xa ese proceso dencias e- de m.ovementos, senón
se fai consciente e reflexo. au- tamén da iniciación dunha socie- te en Galicia . polo menos durante Esa é a espranza coa qué vivo. E quinte un mínimo respeto i:ira -ela.
Eu conocín ·en Róma a un dos -_
to máticamente un decátase de dade que estamos aínda a sofrir e moitos séculos . podernos . talar cecais de que o pobo. que por ou que . hai outras causas. Entón. que está condicionando o noso claramente dunha situación de tra banda foi precisame'nte o que rriillor~s patróloqos' do mundo. un
· econom1ca
' ·
total e mantivo os valores coma o idio-, xesuita que se chamaba Orbe .
depen d enc1a
presen t e.
cando xa fun máis maduro. empe-;_Cómo relaclonarlía
podernos falar de colonialismo ma. etc .. volva topar outra vez co
Mentras non o conoceu ninguén.
cei a preocuparme por Galicia e
eses feltos coa recupe- con todas as consecuencias que
seu cámiño. E os intelectuais te- o Padre Orbe escribiu sempre en
pola xente de Galicia . decateime
ración da concencla na- conleva estE;i término. O que xa é ,. mos rnoito que facer neste senso.
italiano. nas revistas rnáis presde que estaban sin respostar a nicional?
rnáis difícil de precisar a nivel hisSe me preguntas si vivo con es- tixiosas do mundo. e cando chevel de inv~stii:¡ación histórica os
- Volvendo ao primeiro. na tórico serio é cando esa depen- pranza direiche que sí. con opti- . qou a un grado de madurez ·e de
principais problemas que tén
Guerra da lndepencan.:::ia . sería a ciencia colonial adequi te outras . mismo non. dende- loqo. porque formación tal 'q ue foi unha autoriplantexados o presente e o pasaaparición do pobo, que está pre- formas . Penso que ternos que evi - penso que esto vai pr6' moi lonqo dade., atornátiqiri1ente deixou de
do inmediato de Galicia. E estou
escribir en latín e italiano e· escosente na historia. que fai a historia tar o peli!=lro de ideoloxizar o pro- porque hai moitos que están encomprometido totalmente con
, e carr1bea o rumbo da histori a. ceso histo' rico no ·senso de califi- carqados . que teñen a auténtica
-.b.
lá E
esa liña de investigaqión .
·
·
men~ou a escri 1r en caste n.
.d.1oma o b riga
. d o a estuPen semos que por vez primeira é car coma colonial sin. máis esame intención de mesturalo todo. de hoxe e. un 1
-¿Qu6 fitos reseñarlía
frustralo todo. de confundilo todo. d ar en to d as as escolas d e patro0 Pobo que abandonado das es- 1iriha serie de realidades histórida historia contemporátructuras políticas. inventa unhas casque están f!hí atrás. e que aleporque , así na confusión. é onde loxíá do mundo. A min sucédeme
nea de Gallcla?
1
forrr'as- políticas propias. a sua qremente as estamos calificando eles eni:¡ordan e onde eles viven . algo parecido. 0 día que pense
- Os principios do século XIX
.rr1ane1·ra . Despois. can.do es<;;o- d. e coloniais
neocolo'liais. Que Entón. con esta xentuza que se que tenan
"
·
significan a .ruptura co AntigÓ
que Ierme por neces1menza o movemento qalequista, certamente Galicia viviu un proce- está servindo dó galeguismo. es- dade non so.mente os galegos se Réxime e da'se sobre todo a precolonial está claro. e an._ora co - tes individuos que onte estiveron
larrlentab lemente hai unha ausen- so
sencia dun el~mento funda mental
~
nón tamén os que fan a ciencia.
.
cia total do pobo. O fenómeno ga- rresponde xa precisar con rnoito persequíndonos dunha maneira evidentemente pasarei ao galego.
que é o pobo. lnau!=jura o século
lequis~a é un fenómeno propio máis coidado en cada época e en desea.rada e perseguindo a aqué- Ou ao millor· xa antes. non sei. E
XIX unha presencia operativa do
les que loitaron por unha causa..
unha cuestión na que realmente
dunha minoría de intelectuais en cada momento ese tipo de depenpobo á niveles rnoi xeneralizados.
c~rta maneira da mediana bur- ciencia que tivo. Eso sería un ro!=jo mentres esteñan fuses individuos\ estou eu mesmo con moitas dúbiPra min eso é un acontecernento
quesía. ali:¡úns fidalgo~. pero o a.facer aos que reparten con toda
evidentemente non hai posibilida l
das. Un cando escribe en castelán
rnoi decisivo. Despois. xa oostq_s a
marxe a ~ranquilidade ese tipo de cousas des de optimismo.
escribe ,pra facerse conocer e pra
bu$Car en todo o século XIX. é di- pobo está totalmente
'" que preci·sa r arrias un
-¿Vai ser progresiva
. eu penso que se que convina
do éH>Unto. En t on,
que o lea rnáis xente;, moitas vefíci t atop'ar un acontecernento pra
, d e qa 1egu1smo
·
· na recuperación. nacioeste no
se va1· f a- pouco, m á'is.
ces incluso por motivos editoriais.
min máis fundamental coma o da
- A recuperación hls- ., nal a Constitución que
porque está comprobado que un
aparición • do rnovemento gale- Jcendo río realmente. _é en funci_ón /
libro científico. non de creación,
desa lenta pro pra min pro!=jresiva tórica de Galicia t6n moi..: agora se uHima? ,
!=!Uista . E fundamental ver cómo
·' d o po b o que d esp o·s
· que ver
' co futuro. ;_Có-Non. non ~ Eu coido que a véndese menos. e entón
·
1 to
todo esto
recuperac10µ
- aparece, por qué aparece e qué
daquela
esporádica
ap;:irición
a
mo
ve
vost~de
o
futuro?
Constitución
é
un
acontecemento
son
razóns
que
condicionan.
clases sociais están alí introducicomenzos , do XIX escóndese e
importante. pero pra miña forma
-Cara o Idioma galedas. e sobre todo a sua evolución.
volve outra vez atopar 0 self ca- ·Ell són .unha persoa optimis- de pensar -non favorece o que Gar go que slnte, espranza
A rniNa intención é facer unha hisrniño. Ese camiñ@ que nos tén que ta e vivo con .Jnorrne espranza. licia necesita .
1 somente ou tam6n optltori a -non sei cando será_- da
levar á recuperacjón total de Gali- aínda que o presente non invite a lmos tal~r do estudio da mismo?
evolución do movernento galeos campos.
esa espranza. Por sorte. estamos Historia. ;_Cómo está ..
.
. á
Cl·a en todos
quista moi en fondura en varios
- -·E_spranza e optimismo. est
- ·D ende o punto . de
a ' vivir un momento de decanta - hoxe, que se dá unha estornos. Pensa que semente pra o
claro
.
, vista da s 1ua t1istoria, 0 ción Glara. Antes eramos todos plosión de publicacións ..
inicio adiquei lle un. E loi:¡o xa che¿cal toi 0 .papel que cum- antifranq~Jistas 'e agora todo o etc •.• ? 1 'LOIS CELEIRO
qa outro momento fundamental. o
pliu econ4micamentP- mundo quere- '.>er !=lalequista.
-Sí.' estamos a vivir uns intres.
ANTON L. GALOCHA
da Guerra Civ il. que nos preocupa
/
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RACIONAL
,. XUICIO A MEMBROS
DA COPEL
.

<<VOTEMOS NON>>

Si o .q Ue queredes
é o noso sangue

O 16, .MOVILIZACION -GALEGA CONTRA·
DA CONSTITUCIO.N · ESPAÑÓLA

Xosé Antón Sánchez Torres e Francisco Vila Vico,
presos na c:adea da Coruña e membros. da
Coordinadora de Presos en Loita (COPEL), cortaron
os :p ulsos ao tempo que a Policía Armada lle impedía
facer o mesmo a Francisco Arag()n Aguilar, membro
asimesmo da COPEL, durante a celebración do
xuici'O que se seguía contra deles na Audiencia
da Coruña o pa~ado luns día _30.

Manuela Fraguela, da· AN-PG.
füéo unha valoración das tres alternativas que se presentan perarite o referendum, alternativas
que a militancia xa discutiu. chegando a desbotar a abstención
como carente de compromiso polftico; «adema is, o.testo da Constitución non é un testo ambiguo.
senón que compromete claramente o noso futuro politico tanto
aspectos económicos como
culturais e políticos».

,n

1

1

· «;> sangue empezou ·a -.-abi.oll~r
·a bondosamente das .mil$ f~ridas.

en todas as cidades e vilas e
asa'mbleas na maioría das parro- .
qUias, por parte de CC. LL. e nas
fábricas por parté da ING. amais
de ,elaborar 70 mil carteles, 1oomll pegatinas. outras tantas volantinas e 200 rriil panfletos.
e na . que se institucionaliza a ecoPola sua banda, a ING, que xa
nomía de mercado favorecendo en máis ocasións se tén pronunsomentes aos monopolios.
ciado sobor deste tema e cuia
O MN-PG ve a necesidade de práctica sindical -asegún propia
d~rlle unha resposta negativa á definición- se move dentro das
Constitución que vén consolidar a coordenadas do anticolonialismo
saída das autonomías denuncia- e antic.apítalismo, xulga a Constidas polos nacionalistas no 25 de tución como lesiva, «xa que apunXulio como «maniobra caciquil e tala e afianza a situación do capi colonial, cunhos atributos que tal monopolista e nega a soberanon van beneficiar nada ó non ter .nia nacional, atentando pois con competencias a nivel de pesca. tra do. noso principio sindical» e
sanidade. agricultura. etc.».
súmase á campaña polo Non , prá
O secretario xeral da UPG, Pe- que vai editar un «Eixo» especial,
dro Luaces refiriuse ao apoio do · 100 mil panfletos e 30 mil carte seu partido a campaña polo NON les.
· «Nós non podemos participar
der:itro da alianza coa AN-PG co
nome de Bloque Nacional- na Constitución - afirma Francis- ·
Popular Galego. como fixo nas co G. Montes- xa que nela vai
derradeiras campañas e parece implícito o pacto social, pois trata
ser que.Jará nas municipais e nas de garantizar a estabilidade ecopróximas eleccións xerais.
nómica. senda os.t raballadores os
As organizacións do MN-PG que sofren as consecuencias» .
A moviliza ción galega do 16.
encentan a sua campaña cunha
xornada de movilización galega, convocada polo MN-PG . espallaposiblemente o 16 de santos, de- rase por todo o país como iceito
senrolada con manifestació.ns na · de. facer patente na rua a postura
Coruña. Santiago, Vigo. Ourense das clases populares diante da
~ Lugo." concentracións e mitins Constitución española.

As organizacións do Movemento. Nacional-Popular
Galega, UPG, AN-PG e ING, nunha roda de prensa en
Santiago, tan pública a sua postura «contra a
constitución española e colonial, un NON galega e
popular».

«Por outra banda. non poderiamos decir. sí porq~e iría ·contra os
nosos presupostos políticos e impediría a posta en práctica dun
fatQ de medidas encamiñadas a
normªlilar a situación» . A outra
alternativa. o NON. aceptada por
todo o Movemento NacionalPopular Galego «vén xustificada
-asegún a representante da ANPG- en base á agresión colonial
e capitalista que supón a· Cpnstitución ao non reconocerse os nosos dereitos nacionales». aqresión que califican de imperialista
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DE VIGO

'Hai o-u tro terrorismo••

mesmo. cicatrices de interven·
•Non tivemos tempo de talar co abogado defensor, xa cións qui rúrxicas ¡:.racticad~s · ·
que somente nos deron cinco no seu corp-o prá estracción
dos obxetos metálicos irnxeriminutos e non nos conoce».
ccNon queremos ser xulgados dos. mSe~aráronme dos meus
·CC .00. está facendo unha ·
O reenqanche é práctica hacompañeiros e lev:o dous mepor un tr.ibunal fascista».
«Fomos maltratados e se- ses no penal de Burgos some- campaña de SI á Constitución bitual entre os traballadores
e NON ao terrorismo:. pero fixos, .,ron+ciado por esta mestido as máis crudeles formas
cuestrados nola l)Olicía» .
ccNon se xulgou ni.n aplicou - de represión: Ouérennos ma- coido. que hai outro terrori.smo ma central sindical. Si a rexustici'a aos impi'icados nos catar centíficamente ... uDin que que- non ,é físico i que teJTlOS petición de xornadas supón un
0 Js .Matesa e Sofi.co, e os q'..!c
non hai c.eldas_ de castigo, pe- agora que soportar no porto, atentado e unha falla de solit. afican di·\risas andan soltos .. .
ro téñennos 23 horas pecha- feito polos mesmos compañei- daridade, xa que impide o ac·
"Non queremos que se nos
dos sin podermos sair. As con" ros de clase e polos seus di, ceso a pastos fixos a outros
rixentes. que .nos pechan o pa- , traballadores, o c·erto é que tamate na pris"ión».
dicións non variaron ...
so ao traballo continuo". Estas _mén beneficia aos empresarios
ccSi o que queredes é o naPROSIGUE O XUICIO
so sangue, veleiquí o tendes».
A volta do centro sanitario, palabras de Tobío, un dos es- · entre outras razóns porque poEstas foron as razóns quc
o fisC'al dirixíuse outravolta tibadores non fixos do Porto den xogar ca baza de eli'mi·
por ri9uroso orde lle · enunrnaos acusados pra lles ler as · de Vigo, engaden un elemento narlles este reenganche si se
rou Xosé Antón .Sánchez é:IO · conclusións: máis de 30 anos mais de valoración á actual exceden nas súas reivindicatribu;rial que Ó· _xulgaba arttes
de ·prisión en total p·Ó'la súa polérilica entre os traballado- . cións. ·Si todas as empresas
de Vigo fixeran o mesmo que
de orocedér ' ~á.;· eodars~ o.s
participación no roubo come- res portuarios de Vigo.·
o que se fai no porto, a cicol os · espos~dos cunhas\ · p.~·
tido nunha vivenda da rua
Asegún opinan estos traba- ·dade de Vigo contaría ca mi·
quenas coiteJas de afeitar ~..Ot:ie
Buenavista con botín en alyajas
tade dos trabaliadores que agolevaban agachadas e salpi9J;e valores dunhas 86.000 pe.se- lladores discontinuos agora en- .
ra . ten• díxonos un · dos distodo o estrado' de sanque. /\
tas das -... cailes se recobraron frentados a CC.00. nunha po- continuos.
lémica
da
que
xa
dimos
inforreacc'ión do salpresa por pJr-::3
máis de 27.000, así como a sua
dos maxistrados, que tiveroin
participación noutro na rua do mación, ésta centrnl está prooue ·oroceder á susoensi6n
Hai ..,utra actitude de CC.00.
Xenernl SanJur.jo du:ihas coa- piciando a tensión e os entrentemporal do xuicio namentras
renta mil pe·s etas qt•e se re- tamentos con eles, non só do que os discontinuos con anti-'
se atendía aos encausados na
resto dos traballadores sabor güedade consideran inxusta,
cobraron na sua totalidade.
Casa de Socorro, foi mailifesta.
o abopado defensor, de uofi- dos que tén influencia, "se- é a propc.sta de que a OrganiNa mesma Casa de Soconón . que poden presionar · ás ' zación de Traballos Portuarios
CÍO», que recanoceu non se
rro, Xos·é Antón Sánchez faloulembrar dos nombres dos acu- mesmas empresas contratan- · acuda á Oficina de Emprego
nos das distintas accións rei- - sados, manifestou na sua in- tes pra · que no nos deixen cando haxa traballo no· porto.
vindicativas da COPEL frente
tervención que había que ter traballar. Non é truculento cha- á pretendida reforma de Gar- de conta a falla da cultura e . mar mafia ao que ternos ei•quí.
'" Esto lles permite destacerse
cía Va•ldés, amosándonos, asíde preparación pois que a so- O mesmo Delegado de Trade nós, ou dos que son mais
ballo
p-arez
querer
eliminar
9
cie·da•de non ll'e facilitara os
batal-ladores, cando eles decimedios necesarios: ude terllos reenganche, pero ten medo de
dan•.
prestado, non cometerían e-s- reé¡lccions posteriores, xa que
tes delitos». Despois desta in- esto . fáise en tódolos partos . NIN MANDÁNDOLO O REI
tervención uue deixou perple- de EspañaD.
xos aos p:·esentes, a causa
E as veces parez ser CCOO
quedcu vista pra sentencia.
Hai no porto de Vigo cento quen d~cjde, si foran certas
Entre ·o público que ocuoaba corenta e cinco traballadores as pajaor as dalgúns dos seus
parte da sala, figuraba unha fixos, once disco,n tinuos con dirixentes no porto: uHai uns
amnla representación de e'<- andgüedade e uns corenta ou días Antonio Figueroa, qúe paprcsos membros da COPEL cincuenta discontinuos en xe- ·rez set' o representant'e de
que, as;egún parece, acudirán ral asegún as fontes . xa cita- , CC.00. no porto, pegou .unhas
á saila pra mani·f estar o seu das, que ,amasan así o seu de- octavillas de eleccións e ao
· c;poio sos máis signifi'cados sacordo cas cifras publicadas . pouco tempo apa-r~cero~ xunto
compañeiros da COPEL na ·ca- ~or CC.00. sobar cfo número a el·as outras do BN-PG cb
NON á Constitución, que ¡j
den coruñ-esa.
oestes últimos.

1

p
e1

arrancou. Como eu chaméille
a atención e discutimos el díxome que non me iba a deixar
entrar máis no mue lle . Gasta·
ríame saber onde se pode obter o grado pra ter este poder • .
O feito é, asegún as mesmas
fontes, que nas As ambl ea::;
que fa¡ esta Centrail no porto
•non ten reparos ·en af irmar
que as elecciá'ns teñen que ganalas eles, caiga quen caiga .
De nos chegouse a decir que
nin mandándolo o rei estaríamos fixos no porto · de Vino.
Esto debe chamarse solidari dade de clase• .
Hai uns días un novo feíto
de misteriosas c'ircunstancias
víu a enrarecer aínda mais o
ambente: Antonio Monroy Magdalena, o úneco home da c-entra-1 CSUT entre os estibadores, foi víctima dunha agresión
cando saía da súa casa en dirección ao traiballo: «Cinco homes esperábanme as sete da
mañ1á diante da casa, e sin me·diar .palabra déronme unha paliza que me d~ixóu inconscente. A veridade é que non coñecín a ningún, i a esto non lle
atopo explicación». O sábado.
dous días antes, Antonio Monroy, tres anos f ixo e s·ete nom ina_f ivo, participou nunha mesa redonda . en Radio Popular
de Vigo, na que respaldou as
posturas dos seus compañeiros discontinuos . O sábado
falpu, o Domingo cinco homes
misterosos lle _buscaron polos
luQares que frecuentaba, e o
Luns atopáronlle . Pode ser unha casuali·dade .. .
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O VINDEIRO
PACTO , SOCIAL
' FERNANDO ACUÑA RUA
Uin'ha vez .celebrado o referéndum constitucional .
as organizacións pülíticas españolas van inaugurar
o ano 1979 cun novo Facto Soci·al, de fondo filosófico s·emellante ao s~u irmán da Moilcloa, que
agora vén de rema"l:iar o s·eu ano de vixencia; iste
novo Racto vai ser, sin dúbida, moito máis «duro»
prás clases traballadoras do Estado en ?<eral, .e moi
en particular, prás clases traba'lladoras galegas , A
Constitución española na medida en que vai contribuir a consolidar a reforma burguesa e.ncetada
nos derradeiros tempos da dictadu J"la franquista,
creará as condicións ab·xetivas prá impos-ición duns
acordos poilíticos e socio-económicos moito máis
drásticos que os que nos trouxo o Pacto da Monoloa .

nac1ons asoballadas no Estado. Así as causas, obxetivamente, cal,q uer·a pequena conc·esión ·da burguesía (.nieste caso · nin si1quera isto s·e. deu), non
compensfüía mínimamente o conxunto de imposicións tremendamente 'negativas que forman o groso
do Pacto.
A tremenda disminución do poder adquisitivo
dos salarios; a continuada desap·aric.i6n de postas
de traballo por mor dos espede.ntes de crisis ·e regulac-ións de emprego ; a negociación de ·a umentos
ri·dí,culos en moitos convenios ; a intención desmoviliz.adora dá clase obreira por parte das central·es
españolas; as _saídas «coxestionariias,. ofrec.idas sotilmente en determinados conifHctos prá a as,imMación dos traballadores no propio s·i st ema capitalista . Ve.la'hí os resultados que pra os traballadore s
representou iste ano de Pact o Social que agora
remata, xunto coas continuadas loitas que en contra
dil s·e ceibaron e nas cal·es as centnal·es .pactantes
víronse desbordadas: así, c·a'he catafogar as folgas
xera:I' en Ganar.ias , a do Metal de Zaragoza , a do
Comercio en Madriid, e xa no panorama galego, imnumerahles confüctos que tiveron como .principail
dinami.zador ao MOViEMENTiQ N·ACIONAIL-POPULAR
GALEGO, que mesmo promoveu unha Xornada Naciona l de J_oita o 27 ·de Xaneiro , cando .as repercusións do Pacto escomenzábanse a sentir.

Evidentemente, tanto o pacto anterior como o
vindeiro, non somentes representaron un acordo
económico antre partidos parlamentarios españoles
dun e doutro signo. O seu orixen hai que o buscar
na aberta colaborac ión antre burguesía liberal
- U.C.D .- , como elemento dinamizador da «reforma
política» , e os seus paladíns P:C.E. e P.S .O.E., e
demáis partidos de ámbito estatail.
A crisis económica. común ao mundo occidental capitalista, viña agravada no caso español por
unha inestabiilidade política, a consecuencia da fa.lla
de estructuras racionalmente axeitadas ao novo
status social que se tentaba implantar. Pra darlle
saída a ista situación firmous·e o Pacto da Moncloa,
que representou, no seu intre , un fito máis , no camiño que están a andar do brazo a burguesía liberal ,
a socialdemocrácia e o eurocomunismo, en arde ¿
consecución dunha democracia modeilo ailemán occidenta l, sútilmente represiva prás clases traballadoras e Pobos asoballados . Atrás quedaban fitos importantes neste proceso e por diante viñan outros,
como a política do consenso, as preautonomías, a
aprobación po las Cortes do proiecto de Constitución, e, cómo non, un novo Pacto Social máis axust ado á nova situación.
Vemos , pois, como tanto o Pacto anterior como
o que nos agarda están íntimamente ligados coas
perspectivas políticas dos partidos parlamentarios
españoles : o eu españolismo mifüante a ultranza.
que o enfrenta a calquera proiecto tendente á rotura da estructura unitaria actual do estado; a sua
oposición a ca•lquera proiecto revolucionario, que
poña en peligro a actual situación de clases, fai
que cumpl an á perfectón o seu «rol,, de títeres ás
ardes do capital monopol ista español.
Semella hoxe o intre axe itado pra facer balance
dun ano de Pacto Social.
É curioso como, a partir da firma do pacto , se
evidenciou un grande empeño polos partidos que
nel se comprometeron, fundamenta lm ente polo
P.C.E ., en facer ll es ver aos traballadores os, pra
iles, inmensos aspectos positivo do Pacto da Monclo a nos planos educat ivo, sanitario , soc ial en xera l,
pois resu'lta olarísima a sua función antiobreira no
plano puramente económico , con medidas tales como a conxelación sa larial (20% aumento masa sa-

historias de esmagados
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lariais, 26.40% aumento índice -custe da vida), a
perpetuación da lexis lación labor~! que permite o
despido libre, etc. ; polo tanto, presentábano como
unha etapa de pequenos sacri 1f.icios prá Dlase traballadora, que se compensarían con medidas posi~
tivas a longo plazo no terreo social.
Hoxe vemos xa nidiamente as. verdadeiras intencións do pacto, ou señ a:
-No plano político, formalizar un tratado de
non agresión (conse.nso), cara ao remate do 13roceso consotidador da dem0~racia burguesa española,
en base ao futuro reparto da tarta do poder antre
as distintas altern.ativas de recambio (UCD, PSOE,
FCE ... ) de que dispón a burguesía monopolista.
-No plano puramente económico, amortecer a
crisis do capitalismo a hase de rebaixar o poder
adquisitivo das clases traballadoras.
-No plano sindical, asegurar o control sobre das
reivindicacións ob reiras, potenciando descaradament e as centrales dinamizadas polos partidos firmantes (CC .00., UGT, USO) .
lstes tres aspectos forman un todo, que, evidentemente, somente ten un saldo pos'itivo dende a
óptica do capitalismo español , e é totalmente negativo prá calquera perspectiva progre.sista e revolucionaria, e pofo tanto, prás clases traballadoras e

Si todas istas consecuen cias tiveron un efecto
doblemente grave en GaUcia, por mor da 1nosa dependencia colonial, lóxicamente cbidamos que o
novo Pacto Social post-referéndum constitucional
pude ter unhas r eprecusións cara á Nasa Terra catalogables de desastre económico . Non · somente os
trabal ladores se verán afectados tremendamente na
sua capacidade adquisitiva e mesmo de dispoñer
de -traballo, senón que mesmo a .pequena burguesía
comercial e industrial gale·ga, vai sofrir as consecuencias: os pec'hes ·de imnumerables pequenas
empresas e comercios de tipo famil'iar vaise producir implacablemente, en beneficio do poder económico , e político xa que lago , do capitalismo colonialista españ ol.
Realmente, somente na medi,da en que o Pobo
Galego, as clases populares galeg·as, fa.gamos frente á toda a maniobra·, poderemos impedir as ~onse
cuencias do novo pacto. Hoxe, a oposición ·áos
proiectós do imperialismo, pasa por ·unha decidida
postura cara .a sua ceremonia m<=!is prósima : o referéndum constitucional. Coidamos, po·is, que compre
un rechazo unánime por parte ·das clases popufares
galegas a ista Constitución español·a e ésta e a
grande baza de que dispoñemos hoxe pra desbaratar a novo pacto socia1I, ao que agora se lle pretende dar maior ampulosidade, ampliando a sua duración, e facéndollo firmar formalmente , aparte dos
parti·dos do Gobemo e oposición, ás grandes Patronales, e ás centrales sindica11es españolas, que
xa non precian de gardar posturas ambiguas diante
díl, pois nada teñen que achantar aos olios dos
traballadores conscentes, que ven claramente o papel que elas representan nista ceremonia de confusión.

Por X·. MARIN
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«A fol ga de Statfiord saleu nas
primeiras páxirí as da .prnnsa, a radio fíxonos
entrevistas- a mín e a A lvaro .e o derradeiro día, ao sair
da folga, a TV entrev istou a
Pablo Boza , un andaluz de Huelva, e máis de 50
periodistas agard aban aos traballadores no aeroporto».
Nunha plataform a petroHf,era no Mar do Norde
-en·augas ,norueg as- da empresa Brown&Root, de
bandei ra paname ña, cen traballadores, n·a suR maioría
gal egos, prot agonizaron durante un tnes unha folga en :
'base a un fato de rei vindicacións de carácter éconómico,
social e sindica l. Xav ie r Freire Tenreiro , un dos
prot~gonis. tas, relata pra A NOSA TERRA o decorrer
da loita, tinguida de coaccións e maniobras nun país
soc'ialista» (o pa rti do no po,de r promocionou
a candi·datura de Suárez ao Prem io Nóbel da Paz).
e frente a unha mu lti naGiona l.
A e m p re s a multin ac ional
Brown&R oot · co'nta con pl at aformas pet rol íferas en tod o o mundo : no Bras il , no Golfo Pérsi co, ·
na India, no Golfo -de Méxi'Co , no
Vi·etnam cando aínda o co ntro laban os americanos, no Mar doNordé en zÓha escocesa ·e . noruega, etc·._ ·' - ; A · pesares de ·se r uhha empresa n orteamericana , fondea .a

no que liguran cláusulas coma
aquela que outOrga a posibilidade de rachar a firma cando
unha das parté·s · o considere
oportuno ou cando 6 emoregad:J
dmes non sindicados , a Brown&
non cumpla ·co esti'pulado· - anRoot viu a oportunidade de crear
que - o patrón non cumpla é
o seu sindicat o pra' os trabal laigual- , ou aquela outra .pola
dores no mar, de xeito que hoxe
que a empresa pode enc~rgarlle
ao traballador outrcr· func ión di- á condicción tndispensable pra
ferente daquela prá que o_rixi- entrar a traballar na B&R en
augas noruegas a firma de ennariamente o contrataron . Os
trada no seu siooicato amare lo
galegos- son manda<:los xeraJm_
ente ás zonas escocesa e norue• O.E.O.
E os trahalladores prefi ren paga do Mar do Norde, ao Golfo
sar á zona noruega, por .canto
Pérsico e .á ~nd'ia .
que según as leis dest e país ,
O.E.O.: O AMARELISMO,
· bandeir-a panarnena" pra , precisacada 28 días de traballo tén
TARXETA OE VISITA
-ment e, formal izar os contr atos
A pl'ataforma noruega, Starf- outros tantos de vacacións. nados t raballadores dacordo coas ·
jord A, duns 4 mil metros ca- · mentras que a lexisilación · inoleleises do país c,entroamericano.
sa permite de 3 a 6 meses de
En Rot terdam tén -corna tan- . drados, está situad~ a unhas
traballo continuado con 21 días
180- millas da costa e un helit as out ras · mul'tinaciona:i s, do
de vacacións por cada trimestre .
cóptero únea á cidade de Berseu n:imO---:- unha- deil egaclón á
Durante os 28 días de estangen nunha hora e ci-nco minuque, acudirán os t raballadores
cia continuada na plat aforma non
tos.
. gal ego!:¡ á percura 91;1 n contrato
ssisten nin domingos nin f estiNas leis noruegas, que non
auténticament e · dracon iano (ver
permiten a entrada . -~e trabal la- vos; traballase a dous turnos de
o núm. 10 de A NOSA r.ERRA)
12 horas, de 6 da mañá a 6 da
tarde e de 6 da tarde a 6 dél
que se lles vén asignando aos
mañá. Este turno . de noite é o
traballadores galegas e aos das
outras nacións do Estado Español. Precisamente e cobro dun
plus de noctumidade figuraba
como unha das reivindicacións
da táboa.
Foi na plataforma Statfjord A
onde arrecio; de .cen traballad'.)rets, case na sua totalidade ; (:)3·
legos (,escepción eran algún español, dez ·p9rtugueses e catro
mexicanos), se er9ueron en fol.
ga _reivindicando - fundamental·
mente: que os considerasen
desve·nce'llados do sindicato da
empresa O.E.O ., liquidación in.. m 3diata de todo o debido pa la
empresa no intre dé despido · ou
reducción · pe·, traballo, pago de
:--trasos ·e reintegro dos impostas estafais. (Un 30 por cen do
salario, como' imposto sobor d 1
traba'llo personal en troques de
ningun'ha pres'tación) .
·

os

'ºº

SINDICÁTOS
PODER
''.En Norl.J'0géi os sindh~atQs son
sccialdém!)cratas e o partido no
poder é o soci al demócrata, . así
é qu~ o Goherno non tén opo's i c i ón ·nos. sindicatos .. Os. sin.di-

ía 24 d
qa dian
esa ao
atos c1
consi de
estos están domesticados e
un pr
cuestión dos emigrantes nin na plat;
tocaron . Nós afiliámonqs á NO os que
Pff. sindicato qo petróleo'. int-3 ll ar xa
grado na Central si•nd fc·al : L.0, latafo rr
que non mirnu por hós nada.
ecid imo
Había outros sindicatos :mino xuda á
ritarios , coma un co!JlÚnista
lladores
t:.fn ainarco - sindical i sta i N .S.f Monta
Metémonos no sociaildemócrat cidde
porqu~ era do que tíñ'amos no axuda
ticia •. ·
··.· . '
comit1
. ~avier Freire ;renreiro, traba partidos
ll ador emigrante das plataf9 rma noruec
e afil iado á 1.N.O., foi un · do en B6
protagonistas sohranceirns d ear ao
folga e formaba parte do comit iro qu
de axuda á mesma: . ció~ un
«Os sindicatos son legali sta sindicat
ao c~n por ~· ~_sisten fol ga ivo que
1dega1s».
As "ilega1sn cas·e no ega a r
se conocen. O que. tan cand ses·or r
sa l unha folga i legal é paral plataf
eles pra · poñerse a traballar norueg<
ou 4 días e : fogo - · esc;ornen :ga , pro

ALEGOS NAS PLATA FORMAS

LEGAIS
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t.:irvn coa adhesión de moitas
asociacións sindicais, entre elas
a de pescadería, a de latino3mericanos -chilenos esiliado:>das mocedades sociaHstas de
esquerdas, do Arbeideme's Komunistparti, etc.
Ao tempo, os traballadores ·
realizaron unha campaña de sensibi'lizaci6n que deu os seus resultados.
"No comité de Axuda á Folga tiñamos prevista unha folga
de fame que non puidernos levar adiante por cuestións técniía 24 de setembro estoupa
qa diante da negativa da
cas, pro some·n te o rumor ¡·aesa ao diálogo. Tanto os
percutiu na opinión, "pública. conatos coma . as leis ~ noruequerinco que ésta ollase a folconsideran á folga ¡.:agal
ga da Statfjord . favprablemente
un principio . A folga ese poñer máis neryfosa á comna plataforma.
p¡:iñía...
·
os que chegábamos pr::i
A Hrown&Root tentou racha1·
ll ar xa non nos· levaban
í'l taiga dende o seu mesmo eslatarforma, así é que en tetoupido, conquerindoo con toecidimos montar un Comité
des os mexicanos. Na plataforxuda á Folga, que formaron' ma r_e partiu comunicados, perlladores; que est,á bamos no
sonais uns e outros. fa.landa d:;
Montana, co · fin da dar7: ~
r.s:-.cnienzar outravolta ao trabacid-d e ao' conflicto e pedir
llo ou abandonar o choio .
axuda que frojtificou en
"Pra rachar a nos a, man~
comités de apoio tei i:.JJ
outra folga parella nas platafórpartidos e asociacións poi í.
m~s Ekdfisk . e Eldefisk. máis ao
noruegas. un· 'en Oslo ·e o
sur, dirixida pola O.E.O. e a
en Bergen. 'E hai· que ~....JCompañía,
cunhas
reivindicacear ao Partido Comunista
cións que nós xa tíñamos con- ·
iro, que puxo· á nasa . disqw~rido por seí' as menos proción un abogado,. que .frente
blemáticas. como 'era o pago
~indicatos noruJgos se,npre
inmediato antes ·de saír da pla1vo que as·e 1~ún a·lgunha 1-ei
taforma de todas as liaras traega a nosa folga .. era legal .
b?lladas '· en caso 1 de se~ despesesor nos o ri!3S conversas. . · di do ou regulado,, qsí ·coma rieplataforma, os ·. trahallado- · góciar co . Estado a devolución ·
,noruegos r:on s·ª suma :· on
dos impostas estátais. Esta fol.ga, pro es inmjgr~dos· c_on- . ga _.durou catro días e nós 't ernos

fol ga legal. Esto era o que
edían a onós, que escomenos a traballar pra logo taiga legal e así negociarían co Comité de folga seo Sindicato. Nós non ques que o sindicato negonada por ser o O.E.O., da
sa; queríamos que se nee co comité de folqa.
houbo contactos directos
a empresa e o .comité de
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claro que era pra desprestixiar.
a Statfjord intentando demostrar
que a O.E.O. era un sindicato
válido pra os traballadores».
Tamén están convencidos · os
traballadores que a visita dos
secretarios das emhaixadas española, 11ortuguesa e mexicana
ás plata.formas Ekdfiek e Eltfisk
por culpa do punto dos imposto~
·estatais, non foi máis ca un novo intento frustrado de :·achar ·
folga.
'
"Outra forma de romper a fo lga por parte da empresa, era
ter incomunicados aos traballa~
dores de plataformas si n darlles unha liña te lefónica nin siquera pra talar coa familia. Taméri pra dividir á xente non de ixa'.)an pasar ás p lataformas-Ha-·
te 1cs. /\os que estábamos en t erra dábannos a oportunidade de
ir prá ca~a cobran?o o sa lariq
base; mo1tos de nos non a;ep~
tamos porqu~ non era senéi il
outro xeitO' de tentar .f undir o
ccnfdi-r.to.. .
POLICIA ANTITERRORl'STA ,
A derr2.dei:·a acción da campañía e da constructora do proiecto, a Movil, fo¡ meter á polícia
aoteiterrorista na Statfjord. Unhelicóptero apousou oito home3
provistos de p i stol~s de· gas cun.
cbxetivo ~ue tamén se frustaríá:
desaloxar a plataforma. Invitaron .
aos traballadores ; a s•Jbir ao he1
licóptero, . pro éstes, sabendo'

'ª

que n.on se tiñ'a solucionado nada, 'non se moveron. A opinión
públicn rexeitou a intervención
ra polícía e pediu nue a saca- · a paga do mes . de taiga T~n
ran da olataformFt. ,..,,entras que
se con<meriu iqualar a dieta ·.dP.
os propios traballadores norueterra coa do mar e a Compañía"·
gós en Sfatfiord decidiron en
debe tratar de · meter aos tracs::imhlea poñerne en paro hasballadores na Seguridade Sopial
tra que sairnn. · Foi a única acNo1:'ue~a.
·
...¡ ·
••
,c ión soUdaria dos traballadores .. Pedíase tamén a · devolución .
noruegos da B&T,' precisament·a ··'nor . parte do r, Estado Norue110
por resultar o . intento de desa- . · das tasás ou 1impostos, aue sfg- ·
.
loxo da oolicía antiterrorist~[ uíl.
nifican uri 30 por cen do . sal.a- j.·,.
feíto insó lito en Nomega. Menrio e pplas que n~n · se.· nos . dá
tras, a Movil che.qou ::i d~;ir
nada en troques. _Nós pedíamos
que os traball"adores estaban arque de non devolvérnelas fóse; ,
maros con paus 0 coite·los.
mos consRJerados polo Estado
«Ótitro intento de rachar a folNoruego a todos · os efectos co- ·
aa_ foi a. charl.a que á p-latafor-ma traba'lladores noruego.s cop
ma foron dar en pleno conflicto , d~re:ito . á Seguridade . Soci·al, . :
·persoas. vinculadas ao Instituto · desemprego, retiro, · etc., aíl\da
Nacional ··de . Emig'ración eneal
que alaro, ésta séría .. cooversa·
. de como traballa o lnstitutÓ e· entre Estados",
,. ·
de cáles . son as leis qué nos .
.. ·o e todos
-xeitos, · a fo.itia
·.....
e.m.Paran».
, '
de Statfjord repercutiu en toda
!; a. fol.ga· rematou o 23 · de
Noruega porque . hastra ·a nosa .
outorio, un rnes despois do seu
folga ningunha empresa recono-..
inicio. , conquerindo os traballacera a -un comité de ,folga com6 .
dores. <1Ue se Hes derá aos que
r~presentante directo dos t1'abase :fe~an 'dous meses. de salario,
.lladores e cara a· riegoci·aclón.:
,tq~tjoS' os atrasos". _20 por cento
Nós rompen::ios es~- tradi:ción;. .- '· ,/
.-qe nocturnidade, 50 por cento
SUSO PIAEIRO_
' de . horas ·estras. indo a xuioio
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uo1A DEL'PAIS VALENCIA
A forzas democráticas do País Vailie:ncia .impux:eron estes derradeiros anos o· día 9 de Outono
como Día do País, corno día do Pobo Valenciano.
Coa toma de conoencia ·da opresión de olase a
partir dos anos seseta, van aparecendo unha serie
de reivindicacións esqueincida-s deica ese intre. O
noso pobo vai sentir a necesidade da sua lihertade
como pobo, e a conseguinte reclamación da soberanía aparecerá deseguida. As conquistas democráticas van ir sempre unidas á recuperación da
nosa perso.naHdade oprimida e despmciada polas
clase dominantes. O pdbo valenciano tomará concencia da sua opresión como parte dunha nacionalidade reprimida. A reivindicación do P'aís Valenciano integrarase no marco nacional dos Pa'lsos
Catalans.
Así, a elección do día 9, día no que Jaume 1
entrou en Valencia. A partir dese momento, coa
introducción dunha lingoa, un!ha cultura, unhas leis
e unha estructuración da sociiedade, o País Valenciá vai entrar a constituir a comuinidade catalana,
base da nosa nacionalidade .
A opresión naoional que ternos sofrido, i as continuas manipulacióins que estamos a sofrir por parte da dereita vailenciana e a déspreocupac·ión do-s
partidos españolistas, non impediron que vaiamos
recuperando a concencia e consecuentemente esixamos aquelas libertades ás que como pobo ternos
dei-eito.
A imaxen do País Val.enciá tén cambeado moito
nestes derradeiros quince anos. De s·er un país expo.r tador de productos agrícolas, pasamos a ser
productores dunha serie de artículos froito da trans- ·
formación da tradicional industria artesanal: calz.ado, mobles, oerámica, xoguetes, xunto cos automóviles e os productos do campo van ser os ar. tículos que caractericen a nosa producción esportable. Cambeo de estructura económica e cambio
de mentalidade van ser un dos factores desta nova
e de1f·initiva toma de conciencia do noso pobo.
O País Valenciá, p·ois, precisa controlar este
desenrolo económico, a súa pil-ani.ficación, os· recursos naturais, precisa de poder político e máis de
poder económico. A par que traharlla pola recuperación da lingoa despreciada, püla cultura oficial e a
clase que a xenera, traballo que se dkixe a facer

gos ible que as clas·es populares volvan ser as prota gonistas da cultura. O País Valencia loita pola
sua soberanía e pofa recuperación da sua identidade nacional xuntarnente cos pobos de Catalunya e
Les llles . O País Valencia escomenza a conocer o
seu problema, e é a p-artir do descobrimento ' da propia realidade cando comprende a loi ta pola liberación dun pobo colonizado e oprimido como é o pobo
gal ego. ·os val.encianos, catatláns e mallorquíns · queremos a vasa soHdaridade na loita e na festa.

F. J.
O día 8 de outono (por sere o 9 luns) domingo,
celebrouse o Día Nacional del País Valenciá, compoñente dos Pa"lsos Cataláns, que iste ano coincidiu coa celebración do «XIX Aplec de1l P·aís Valenciá,, na prnza de tauros da cidade de Valéncia.
Os «Aplecs» do País Val enciá veñen senda un
motivo de xuntanza de todos os nacionalistas, ao
-que acuden miHeiros de persoas do País Valenciá
. e do resto dos Países Catafans (llles Balears , Frincipat de Catalunya e a Catalunya Nord, actualmente
dentro do Estado Fr.ancés). Nistes «Ap·lecs,, fanse
parlamentos sobar da situación¡ política dos PP .CC.
e a loita que se vén a :levar niles. lnterveñen tamén
cantante·s e grupos de todos os P.P .CC.
Nos anos do Frnn'q uismo, foron istes «Aplacs,,
duramente reprimido palas F.0.1P. a pesares do cal
durante 19 anos ininterrumpidos istas xuntanzas veñen a se realizar.
lste ano c·elebróus·e por primeira vegada na cidade de Valencia (anteriormente celehrábanse en
distintas comarcas do País) como resposta ás agresións e manipuilación que o_ «Bunquer Barraqueta»
da cidade de Valéncia vén levando a cabo contra
os intereses do po'bo do P.V. disfrazados dun falso
nacionalismo de última hora que non perde o carácter español·ista .
De.nde o día 1 de oufono, xente de todas as comarcas percorrían o País na "11 Marxa per l'autodeterminacio» que en ca'tro columnas dende as líndes do País avanzaron deica a cidade de Valencia,
entrar.ido na praza de tauros ás 11 da mañá, ateigada xa pG>r milleiros de persoas que botaban ao
ar unha auténtica nube de «Senyeras» (catro «barros" rnxas sabor do fondo amarelo). A forte impresióin que producía na vista .era un re.flexo da loi1

ta qu·e taintos homes e mLJ11ieres están a levar pola
liberación nacional e de clase dos PP.CC. (Países
Cata·láns).
Niste «XIX Aplec del 1País Va·lencia» aituaron:
«Grup de dances de la Todolella,, (a danza má·is anterga do P.V ., ·de ori·x·e i1berr0). '"Ali fall,., «Els Pavesos», Ovidi Montllor, Pi de la Serra, «<Grup Alimara" e o grupo «Eltzegor» de Euskadi.
lnterviñeron Josep Vicent Marqués, sociólogo,
independente, conoci:do en todo o País pala sua
loita pola libertade; o senador Ross·end Audet; o escritor mallorquín J. M. Llompart que defondeu con
entusiasmo a unidade dos RP. CC.; o senador Xirinachs, que denunciou o artículo 138 da Constitución, que nega a posibilidade de federación das
«comunidades autónomas», o cál signi1fica un erara
ataque á nación dos PP.CC.
O diputado L:etarnendia, que escomenzóu decindo : «Pra o Faís Basco, vós non sodes ciudadanos
españoles de segunda, senón ciudadanos de pirmeira do~ Países Cataláns». Demp·ois de denunciar a
Constitución, dixo que os mái·s interesados no nacionalismo son os traballadores e as clases populare que loitain contra o capita1Hsmo.
Pro a intervención máis importante foi a dos
milleiros de persoas que insistentemente berraba:
i Independencia! ¡ lndependen1cia! ¡País Vailencia, P'aís
Valencia!
¡Pa'isos
Cata'iáns,
Pa'l sos
Cataláns!
iÜbrers, camperols , socialisme, independencia! ¡No
no, no a la Constitucio!
Non fallaron as agresiós do fascismo, que causaron diversos incidentes; duas bombas postas nos
lavabos da praza de touros que ocasionarnn desfei tas materi1ais . A agresión dun grupo fascista a tres
militantes do P.S.A.N. (1Partit Socialista d'·Alliberament Naciona1I de.is Pa'isos Cataláns) aos que lle
furtaron e esnaquizarnn centos da sua pubriaación
" Lluita». Diversas agresións ·con porras e cadeas
aos portadores de «senyeras» palas rúas unha vagada findados os actos . Un tiro ao aire na Praza do
«Caudi'll o " feíto por un home vestido de civil fo¡
outro dos puntos f inais do día 9 de outono, Día
Nacional del País Valenciá .

Cuitat ide Vaencia, outono do 1978
(Pa"isos Cataláns)
XAVIER MOREIRAS
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EUSKADI

PA ISES ·. GATALANS

UCD asegurando O PNV en <<paz>>
as municipai·s · · ,con E$pañ~ •

Conseller Habemus! Ortínez é definitivamente
Conseller de Gobernación. O pasado luns foi
confirmado no cargo co beneplácito de pouco_máis da
mitade dos diputados e senadores de Catalunya e a
abstención de_todos os socialistas e dos senadores
independe ntes dos partidos e algúris dos reais. M.al
que ben. Manuel Ortínez xa tomou posesión do cargo
e asistiu ao primeiro Consello executivo. ·
¿Qué significa · políticamente
este ano mea merito? Pois que a
UCD quer asegurar o predominio
na .Administración local organizando á sua medida este sector
importantísimo da vida política
agora que chegamos aos primeiros traspasos. Sin dúbida. U.CD ve
con claridade meridiana que se o
organiza ben agora. tén un ésito
asegurado nas municipais. polo
que fai ás pequenas poboacións.
nas que os partidos non teflen militantes pra cubrir os postos ás alcaldías.
·A según nos confesaba un dirix ente de . Convergéncia Democrática. hai pobos nos que eles
sacaron un 40 por cento nas Elecci óns Xerais. e non teñen nin un
mal militante que pr~sentar. E
esta situación pode aplicarse a
outros partidos-_ E por aquí lago
que debe entenderse o anomeamento de Ortínez.
•·
MAIS PRESIDENCIALISMO

Os socialistas fixeron público
un comunrcado criticando a interpretación que Tarradellás fixp do
artículo 10 do Reglamento . de_
Réxime Interno da Genernlitat. O
artículo prevé a reunión conxunta
de diputados e senadores.
que
non é o mesmo . e~ o que. fixo Tarradellas. ou seña. consultalos individualmente. Así .que non aceptarán que sirva de precedente pra
outros casos. O elemento máis·
importante dest~ proceso é que
por primeira vez queda posta de
manifesto unha disensión entre
boa parte das forzas políticas encabezadas polos sqcialistas e o
resto que dan sop9rte ao presi dent Tarradellas. entre elas nacio na listas e comunistas. ademais de
tod a a dereita, o cal vén a poñer
en entredito ao «Goberno» de
unidade catalana . Pero eles si ..
guen.
E talando de Tarradellas. no
normal intercambeo de piropos
que se fai coa UCD. agora tocoulle o turno á UCD valenciana por
boca de Em11io Attard. que mani festou nunha visita a Barcelona
que Tarradellas é o perfecto
exemp lo d~ autonomista e de autonomía e «quixeramos que o
pobo valenciano puidera ·conocelo
de perta como tivemos a sorte de
conocelo nós». ¿Pro a que non
'.>aben o que rnáis lles gostou aos
valencianos ··da UCD · do President? Pois eso que di él de qúe
non asisten os Paises Catalánsl
TODOS A FALAR DA

o

CRISIS

Tamén esta semá a econQmía
foi noticia co apálisis que Convergéncia Democrática de Catalunya
fixo da crisis actual e da alternatíva particular pra sair dela. En liñas
xerais. trataríase dunha ..edición
nova dos Pactos da Móncloa pero
por máis anos e que se elaborara
coa participación non somelite

•

ii!MILIO VEIGA

dos políticos. coma da outra vez.
senón dos traba lladores e empresarios.
Outros personaxes que pasaron por Barcelona vendendo a sua
mercancía política nesta semá foron Lasúen. o esciuido da UCD. ·
que propón como solución prá crisis que aforren os traballadores·
pra que se sintan ·tranquilos os
empresarios e invirtan os aforras
dos traballadores. Xenial. ¿non?
· Tamén Gil Robles :trouxo a sua
visión apocalíptica da crisis criticando a falla de autoridade do ·
.Goberno. e facendo de futurista.
dixo que non desexaba o golpe
militar pero que este estaba ao
cair . Señor Gil Robles. que este
xogo xa o xogou outra vez e a
causa acabou en traxedia. ..

OARSO

Unhas vintecinco mil personas. asegún os cálculos
dos observadores habituais, trinta mil as09ún a
policía. e cen mil asegún o PNV, foi a cifra éfc;>s que se
manifestaron esoutro sábado 28 en Bilbao, pra
protestaren contra do terrorismo baixo da consgina
«Por unha Euskadi ceibe e en paz»>. Ao tempo, a
policía cargaba con grande dureza contra do milleiro
de manifestantes que acodira á chamada de .Herri
Batasuna. «Gestoras pro-amnistía» · e ETA (militar),
sin que os intentos de negociar
unha disolución pacífica da concentación
impediran aos poucos minutos ·
un saldo duns · vinte feridosi.

sións do proiecto do futuro estatuto de autonomía.
.
NON A ABBTENCION

Neste senso. pódese decir que
os plantexamentos constitucionais de case todos os grupos políticos de Euskadi están xa definidos. O domingo último. o PNV decantouse definitivamente pala
•bstancion, o mesmo que
ESEI e PTE. polo que quedan co
ai o PSOE. AP. UCD e outras
fo•zas. como a ORT. Por último
polo NON están Euskadiko Eske~
rra e Liga Comunista. e ainda sin
definir os de Herri Batasuna. queandan a dubidar entre o NON e a
Abstención .

O mesmo o PNV que Herri Bata- . ...
· -~-----~""""':'-~~~~-:->i
suna. tras das manifestacións, '
amosáronse especi~lmente satisfeitos do resultado de candansua ·
convocatoria ; os primeiros argumentan que desta volta se demo_strou claramente que a vía das
armas non é aceptable hoxendía
en Euskadi. e os segundos reclaman pra sí a herdanz.a da loita independentista abandonada no
seu día polos carlistas. este derradeiro sábado polos nacionalistas do PNV :
,
·

Despois dos acontecementos
destes derradeiros días, .a' situación política do país é do méis
confusa e cun altfsimo grau de di-:.
vrsión que difícilmente será superable. o que fai prever que a tensión e a crispación política continua.rán durante uri tempo.,,Esta
crispación é, por outra banda. ampliable ás mesmas:forzas do orde.
que están a verse sometidas a un
auténtico aburamento por parte
dos comandos da rama militar de
ET A. que no plazo de menos de
quince días fi~eron dez mortos.
Da sua banda. Euskadiko Eskeesto sin contar a derradeira víctirra e máis ESEI. partido do que se
ma producida en Andoain. e que
asegura que lago ht. entrar na decham adas telefónicas a diferentes
vandita coalición. manifestaron
medios. informativos lle atribuían
que a xornada_do 28 supoñía un , . .
,
aos «milis». Dase a circunstancia
auténtico desastre pra os baséos. ' O<-;pen.;uvlata» ManueÍ da de que a víctima era membro soao. amasar diante de Madrid unha lrujo,· atendeu órdenea ••• , branceiro das «Gestoras pradivisión que Aon vai benefioíar do PSOE.
amnistía» e moi conocido en memáis que aos partidarios do cendios da esquerda abertzale pola
tralismo.
á correlación de forzas dos parti- sua actividade arreo . Segundo as
dos da esquerda abertza.le. e esto reivindjcacións t elefó nicas. · as
O que ninguén dubida é que. vaise ver tanto na campaña cons- acusacións encontra de 1ñaki
tras destas manifestacións. as titucional como nas posturas que Olaiz falan de que era un cor:ifise amasen
longo das discu- dente da policía.
causas van cambear no referente

e
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PI epárase
o voto de in1v e:s :lii du11r,a1
1

• 1IMAIR,11• .All..IOINISIG

Si alguén chegou a pensar que dla..congr1es0i dla U CD no1nia11S. IU!nhan. maiiorí1a11 sii1rnlpllle n
•ro1illo ldle1 i111~es11Jiid1111~a :.. 1pioli1e1~~a1 u111
sairía a luz. ou seña, que o Presidient'e Suá11rie:z no .s:e11u1 l?'a11r111am1e111Fnibl11 i 1ng•ob11eMrn1a11blll1e por u 111
discurso político planificaría un pouco1 ,a 1re1,:s¡p1"ª''c~t.ath.1~ai 1s101ii 11l!l!, ¡p1amt1ii~dl1I111, n111eis~1e.· 1c1111s10 UCID .
1c &ll''AllAll !IS1IE l~NV111
de futuro, errou de pleno. A mái1s ll1
úciidai firase1da1
AI P1 ~I01 A S 1UA.RIE Z:..
intervención do líder centrista llembrot1 q¡ue o
Os ii11111condlh::.111•01n1ai1s ~scMrn1,. deic:.a1
calendario político estará dacordo oos 1inte 1r1e,s1e1s ... _d!o
1"1110¡.ve. os memb1!1(111s: do g.1m¡pro ~)a1 r' lla1-·
seu partido.
mie111iltario de. ce!llltm1. os 1infill il!ra1aos
no grupo rni:s.to .. 'ª dende· ahi1p1ouAínda as últimas ses1ons da comisiió n mista
Congreso-Senado que ultimou a Constitudón tiñan cas d!ata1s a m inmía catalana. Fa,llo'l!.IS,e· mnito dllll11 reparto rifo ca ri::eservada unha sorpresa. Había que busca 1r rnnlha · gos, un oorntrol sobor d a Geinera l1isolución rie continuidade. De manei~ ra que o~ partidos tar coma contrapartfid a do apoio
mai~ritarios aceptaron a fórmula que vén ser algo así que Convergencia Democrática
de Cata lwnya lle vai prestar a Suácom0 un ha letra de 30 días; e Suáre.? dispón· dun mes rez. Nunhas decl'aracións recéns.
o diputado de CDC Miquel Roca.
a partir do Referendum pra solicitar 'o voto de
un d_os -máis brillantes artífices do
investidura· ou d;solver o Parlamento e convocar
testo constitucional. dixo que o
novas eleccións xerais.
seu partido non vai esixir nada en
1

1

¿En qué consiste o voto de investidura? Pois que alomenos a
mitade máis un dos · diputados
que compoñen o Cong¡reso teñen
de ac;eptar a Suárez como xefe dq
Goberno. En vista delo. os pa'rti~
dos empezaron a bonfr as suas

1

cantas. Porque. s1 ben nunha segunda votación · 48 horas máis
tarde abonparía coa maioría simple. considérase que- recurrir a
este segundo turno deterioraría
moito de máis a imaxe do cabeza
de fila da máis numerosa das mi-

troques. que se ofrece sinxelamente pra apoiar ao Goberno da
UCD porque unha nova convocatoria de eleccións xerais retardaría
de má is 11 egociación do Estatuto. Ha 1 que engadir que Convergencia Democrátic · rle Catalunya

dunha boa situac1ión de
disfroi1ta 1
cia1ra ,f:i1s e!l,eoci6inrs municipa:iis..
llPl0 iíls lb e:1111, ,¡zn f inda1 sumalíldo os
dlplLltados da1m i1rmria1catal'ana --:--o noveno, Heribert Barrera
die· E51G¡1.rnrr:a Rep1.1bllicall31,. non
a1G1e1 ¡plta1rih~ 1e1s:ta discip!li111aa S uá1r1ez il1
m
ida lll!!e, fül~il!a11 \!~otos. pra sentirse ~siegmo. A operación podería ·
pecharse co apoi10 do Pa rtido Nac1iti,11alista V asco, pra quen as
razóns. esgrimidas por Miquel
R'oca podeñ ser igualm ente válidas. Pero cecais que éste non
seña o momento má i1 s acaído pra
que a· minoría nacionalista basca
se proí)uncie eilcol do 'tema.
1

1

aii~a

1

Entramentras. unha so1a. dúbida -cecais a única- pódese ver
despexar. Pase o que pase. de
non mediar unha decisión espresa
en contrario. o Goberno tén pierias facultades pra neses 30 días
de plazo convocar as eleccións locais. Falta semente unha presión
popular que o abrigue ao respecto.
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O ~remio Nobel da Paz 1978, concedeulle o vernes pasado unha com;sió ·
parlamentaria nor.uega ao presídente exipcio Annuar El Sadat e ao primeiro
ministro israelí Me.n ahein Begin.
Una vez máis, o másimo galardón m~ndial ora quenes traballan
a prol da paz foi parar a mans de dous artífices de guerra,
agresións e violencias.
l

·o ..obel

.

éla· Paz
. .
a doUs :a rl1flces
'

.

da guerra
··

. J. J. NAVA~RO e LLATZER. MOIX

En realidade. a historia dos
Premio Nobel, e particularmente
o qa paz. é moi pouco pacífica. O
seu fundador foi Alfred Nobel, o
inventor da nitroglicerina. _que denantes. de rñorrer -e sin dúbida
arrepentido polos sofrimentos que
costou ·o s~u invento- decidiu
instituir estes premios en distintas
disciplinas científicas e á laboura
sobranceira pola paz mundial.
Asegún o mecanismo dos pre:..
mios, é a Academia Sueca das
Ciencias e da Literatura quen outorga to.d os os galardóns. menos
o da Paz que concede tradicional- ·
mente a comisión do Parlamento
noru~go. Dende 1949. Noruega
está integrada na OTAN e é politicamente dependente. de USA (ao
revés que Suecia. qu~ práctica
unha política neutralista) e eses
·vencellos internacionais teñen re- ·
percutido máis duriha véz ña concesión do Nobel.
/

a retirada das forzas norteamericanas, pero Kissinguer tivo o cinismo de aceptar o premio. com-

grandés estensións territoriais dos
seus veciños.

pletando o montaxe propagandísE por si esto fora pouco, Begin
tico USA ericol da paz en Vietnam tén un pasado terrorista qué 0 fai ,
e satisfa~en.do de pas? o seu ego." partícipe directo de numerosas
Cando Kmsmguer rec1bfu o Nobel . mortes. E 0 - seu terrorismo de. mida Paz, es~aba aí~da moi recén o litante da organización ultradereigolpe fascista .chileno. do e.al el tista xudea «EL HÁCAMAH » 0fl
tora artífice. Entón. alguén co- l 946 xa iba dirixido contra do
mentou que era «coma conceder- pobo palestino.
lle o Nobel da Paz a Hitler».
A «PAZ» D• DOUS
R•PRESORES

Nesta ocasión. as cousas non
son tan flagrantes. pero os manipuladores do Premio Nobel botaron máis pedras sobordo seu propio ·tinglado.
·
'
Annuar El Sada·t e Menahem
Begin non merecen o Nobel da
Paz. porque non hai -nin haberá
en moito tempo- paz en Oriente
Medio e porqu(:J ambolosdous son
o má is oposto a lóitadores pela
paz. Máis ben pola contra . a s'ua
traiectoria pública ·. acredftaos
com·o belicistas e represores:.

Annuar El Sadat. pola sua banda. non lle vai detrás. E a cabeza
visible do sistema dictatorial exipcio e mantense no poder gracias a
Linha continuada e brutal represió':l de todos os seus adversarios
políticos. Por outra banda. endexamais tén dubidado en levar ao
seu pobo á guerra cando os inte- .
reses do momento llo aconsel_laron. E en canto á sua laboura pala
páz. abonda con rE¡lcordar a total
enemistade dos ·demais gobernos
árabes que conq1.1erf u Sadat pactando con Israel e USA. Unha
enemistada que pode ·ser ca.usa
de futuras guerras.

Caibe recordar. por exemplo. a
tremenda antroidada internacio·,
. na.I gue s.ignifi.c.ou....a...@..nces.ióQ do
Premio Nobel da Paz en 1973 ao
Annuar . El Sadat e Menahem
Secretario de Estado · norteameri_Menahem Begin é. actualmente Begin nón merecían o Premio Nocano. Henry Kissinger. e ao di~ · Primeiro Ministro . dun Estado bel da Paz. ou en todo caso este
rixente · nortvientnamita Le-DUc- eminentemente agresivo coma é premio p.odería éambiar de nomTo polo «ésito» das suas conver- . o de Israel. que lle adíe.a o 50 por· bre pr.a chamarse «Premio Nobel
sas de paz eneal de de .Vietnam.
100 do seu presuposto a gastos . da sumisión á política norteameri-. .
militares e salvagardando os inte- cana» .. Comparado con eles. o ou- .
Polo menos. Le-Duc-To rexei- reses norteamericanos en Oriente . tro · candidato ao galardón deste
tou o premio. deixando ben claro Medio pola forza das armas, que aiio parecía cheo de merecimenq~e non se conqu.erida a pai no . asoballa ao pÓbo palestino na sua. to. E es.o que o outro..cán.didato se
.
·sudeste asiático, senón somente propia terra e ocupa militarmente chama Adolfo Suáre.z...

TENSION CRECE·N TE NO
CONO SUL PE AFRICA
X. A. GACliiilO
Dende que Angola e Mozambique acadaron a sua independencia e a URSS se decidiu
coa participación activa de Cuba,
prestarlle axuda aos movementos guerr.illeiros de liberación nacional, a situación no cono sul de
Afr~ca x~nerou unha tensión crecenie, que
'pode rematar coa eliminación do predominio
'.do imperialismo branco na zona. As polen. eias asoballadoras directas -Rhodesla e
Sudáfrica- considéranse cercadas e xoqan
agora ferie, mesmo cori represalias béllcas
contra dos ·paises pr.ogre•lstas veclños, pra
manter as suas poslcl6ns, namentras que • •
potencias imperlallstas con l.ntreses ali
-Gran Bretaña e USA- tent.a n lmpoñer unha
so~ución negociada, que modere, no posible,
a esplosi6n anti-imperialista que está a producirse, conscientes de que o enfrentamenln
armado vai ser contrapunto, a longo plazo,
pra os seus intreses.

a

Por unha parte, o réxime branco rhodesiano. 'á vista das
insuficiencias do seu proieeto de traspaso de-poder aos líde-1
res newos que están dispóstos a seguir respetando os seus
intreses (ao demostrarse que ese proiecto non vai asegurar o
control do país). lanzouse a un desesperado intento de aniquilar aos movementos guerrilleiros nos mesmos «santuarios» que lles sirven de. refuxio e . base de operacións os veciños países de Zambia e Mozambique. A potencia militar de
Rhodesia -alimentada polas sistemáticas violacións dos
bloqueos económicos acordados internacionalmente por par- .
te dos que aqora patrocinan~a negociación cos guerrilleirosperrnítelle lanzarse a esa provocación militar que busca a
«internacionalización» do conflicto. coa segunda intención
de que unha axuda soviética e cubana aos países agredidos
obrique a Gran Bretaña e USA a alinearse coa postura de
forza de lan Smith. abandonar as veleidades pactistas.
Pola sua parte. Sudáfrica tenta. por todos os medios. de
asequrarse o control da futura Namibia independente. Antiga
colonia alemana. cuia «protección» lle encargou a Sociedad
de Nacións a Sudáfrica despois da derrota alemana na prirneira guerra mundial. a loita desenrolada polo SWAPO (Orqaización do Pobo do Sudoeste Africano) dende 1959, fixeron progresivamente máis difícil a continuidade da vella situación colonial nun territorio rico en diamantes. ouro, cobre
e uranio. Forzada polas Nacións Unidas a conceder a independencia. Sudáfrica resistiuse todo o que' puido hastra conquerir a fomÍación dunha alternativa que lle permitira manter .
o seu dominio. baixo da forma dunha independencia formal.
En Nadal do ano pasado constituiuse a Alianza Democrática
de Turnhalle. aproveitando as clásicas diferencias tribais
...'....-alimentadas sempre polo colonialismo en todos os territorios nos que se implantou - . incorporando ao devandito partido á tribu dos Hereros. cuio líder. Klemens Kapuuo: morreu
nun atentado o pasado 27 de marzal. deixándolle o' liderato
indiscutible do partido ao representante da minoría branca.
Dirk Mudqe. que aparece hoxe como o máis firme candidato
a presidir o primeiro goberno independente. Sudáfrica, por
outra parte . tentaba que as eleccións pra formar ese goberno
independente se fixeran coa presenci,a das tropas sudafricanas no territorio. o que prov.ocaria a abstención do SWA'10
nos comicios. Tras de longas e laboriosas negociacións. a comisión da ONU encargada do asunto deu arrincadp de Sudáfricé! o cornprorniso.'de que as eleccións foran controladas. a
~1edias. por tropas da ONU e tropas de Sudáfrica, c:ftie. poi a
su.a banda. coriqueríu que o estratéxico porto de Walbls Bay
sequira baixo do seu control. A-pesares da precariedade deste acordo. ab que se chegou no vran pasado, o SWAPO estaba disposto a participar nas eleccións, confiando na sua indiscutible forza pop"°'lar. Noustante. a\:lora. en plena ofensiva
das potencias branc-as. Sudáfrica vólvese atrás do acordo e
.c onvocatoria de eleccións en Namibia pola sua
ahuncia
co.n-ta e de forma inmediata.. rexeita.ndo a proposta da ONU
de fixar a data de x4nio de 1979, baixo o control acordado ..
Pra Sudáfrica. Namibia tén unha importancia decisiva.
corr10 barreira contra de Angola. pals onde Sudáfrica aínda
non perdeu as espranzas de intervir, e de feito faino. ao prestar axuda ao frente querrilleiro pro-imperialista UNITA. precisamente dende Namibia. ·

a
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O FUTBOL, NIÑO DE INTERESES

Manexos .no Campeonato
de Empresas
Non hai dúbida que o fútbol é o rei de todos os
xogos. e que son moitos os aficionados que o
practican. Amais de infantís. xuvenís. é;lficionados e
profesionais. son tamén moitas as personas maiores
que. por «hobby», se botan a corre.r tras dunha
pelota. xa seña practicando o fútbol-sala ou no club
da empresa ou a «peria» dos amigos. ¡ Hastra as
mull~res lle dan ao balompé. e teirr~an federarse!

\

_Pero .non é o caso aqora o de .
porse a discutir se as mulleres
están capacitadas oü, non pra seren futbolistas. O gue queremos é
decir que neste deporte poida que
seña nq que asisten máis intereses creados. Os clubs «qrandes»
·encetan a temporada co fin de sé
proclarnarn.n campeó(ls. ·Manterse
nas respectivas cateqorías é a aspiración dos máis pequenos. E a
partir desto. vaise facer todo o
que se poida pra quedar como estaba previsto. e non se dubidará
en comprar a un árbitro. ao portei. ro contrario pra que deixe entrar
os qoles. ou er.i darlles primas a
terceiros pra que lle qanen a tal
equipo. Esto está á orde do día e
xa case estamos afeitos. Pero o
que non entendemos inda bén é
como equipos formados por
· «péñas» ou emp.resas adoitan
manexar nun comité . ou deixarse .
qanar. por ex~mplo . pra que os
s~us amiqos ·Conquiran un campeonato .
OS FEITOS
Tal como ést~ é o caso que nos
ocupa hoxe. No cami;ieonato de
Fútbol de Empresas de Santiago,
o equipo de Daviña S.L. p;Íoclamouse locido campeón tras de
superar unha dura liga na que en- .
frentou contrarios de categoría .
Xa que logo. pasou a xogar a Fase
Provincial Final. na que tamén
clasificou prá finalísima , na que
entraban os equipos ferrolanos da
Bazán e Astano .
E fo i aquí onde xurdiron os problemas pra os compost~lahos .
Daviña qanoulle e· Astano por
dous-un. e ·empatou contra de
Bazán . Con estes ·resuitados, o
equipo santiagués clasificaba con
tres puntos e moitas posibilidades
de se prnclamar campeón qaleqo.
Pero como aínda quedaba o partido entre os dous ferrolanos. non
crean vostedes que andaban moi
tranquilos. E por alqo era ... Como.
o Astano non tiña nada que facer
na finalísima. decidiu que o seu
· veciño, o· equipo da Bazán , ganara
claramente, · co que empataba a
puntos . cos de Santiago, e. por
goal-averai:¡e» particular. queda. ría campeón E así foi: o equipo
de Astano presentouse ao partido
coh somente nove xoqadores. e .
xa no primeiro tempo iba percien-

do por cinco-un. co que lle quedaba á Bazán unha ventaxa rnoi por
riba dos santiaqueses. No sequn do. non sabemos onde podería
cheqar a qoleada, porque. sen que
se seipan as razóns ao respecto,
ninqún dos dous equipos saiu
xo11ar.
XA TRAGUIA COLA ...
Estes foron os feitos . Xa ternos
un campeón. a Bazán, que representará a Galicia na fase estatal
de Fútbol de Err\presas. Por eses
campos presumirá _de ser o mellor

club (:laleqo. que superou aos seus
contrarios con toda «deportividade» .
Pero esto npn fara todo. Acon teceu. adernais. que os dous equipos ferrolanos atoparan todas as
ventaxas nesta competición: porque tanto compostelanos corno
co~uñeses tiveron que enfrentar

mense!. qanou Astanó por douscero. Estes foron os méritos dos
dous equipos, entramentras que
outros que sofriron toda a competición se viron apeados da fase final.
... E A ESPRÉITA
Aqora non queda senón que o
Comité Pr'ovincial do Fútbol de
Empresas se faqa carqo do asunto. maiormente porque o secreta rio do equipo de Daviña. que é ao
tempo rnembro do Comité Provincial. Enrique Fernández Otero.
mandoulle unha carta ao orqanisrno na que esplicaba polo miudo
toda a anda.dura dos equipos deunha dura competición. na que
partarnenta.is. Esperemos que,
sornente pasaron á fase final o
alomenos, o Comité teña un pouprirneiro e sequndo clasificados ·
co máis de seriedade da que esisde cada q_rupo. E os ferrolanos,
te na Federación española. Pois.que sornente eran dous. pasaron ·
que sendo así. podía- que o Daviña
de xeito automático. Anque. eso
conquira unha satisfacción e poi sí. pra faceren ver que e.le.s tamén
da se¡:Juir representando a Galicia
tiñan a «sua» liqa. XO!=)aron entre
no Fútbol de Empresas.
os dous dunha vez n.a que. ¡pásANXO

MO!Oll
COidar o auto de cara ó inVerno
Os autos de cara ó inverno precisan dun serie de
coidados se se que re que .chequen en bof1 estado á
primavera. O clima é in perigo prá sua saúde de chapa
e mesmo de mecánica. As operacións que debe
vostede r.ealizar .no seu vehículo serían polo menos aS'
sequintes:
En prim eiro lu11ar. non e9tá
sobro poñerlle anticonxelante .
En realidade , no noso país non
ha i moito periqo de que revente
un bloque . a non ser cunha-_xeada descomunal. pero as precaucións non fan mal . maiormente
se se tén en conta qüe os anticonxelantes de a11ora levan anti·'Corrosivos. e esto alon11a a vidq
do radiador e todo o circuito de
refrixeración.
Teña de olio tamén o poñerlle
un ¡:¡ceite axeitado . O millar que
pode facer é ponerlle un miltiJ grado que lle valla pra vran e inverno. e asf quítase de lerias.
Mire moi ben a estanqueidade das 11omas dos cristás e do
rnaleteiro . aseqúrese de que non
entra au11a . Pode atoparse coa
salpresa de que lle podreza o
chan. corno por certo .m e pasou
a min por esa causa .
Lave os baixos do auto con
frecuencia . A lama pode ser corrosiva . Se circula por estradas
de xunta ó mar sobre todo, éntralle o salitre nas xunturas.
come a pintura e de-spois xa se
sabe . Xa non diqamos se vai por ·

·Qo

un ha- estrada ou rua qu~ lle de- ,
rreteron ·ª neve a base de sal.
Prá sua sequridade. mire de
que as rodas nor:i esteñan 11asta das _ ' De vran vaise ben cunha
roda case lisa. pero en ca.nto
chove. como non ten regañas
pra saír a au11a. escone que
rnete medo.
Esq_u encíarne dicirlle que é
rnillor que lave o coché con
auqa soia. sin deterxentes. Un
a1:ni~o meu que se chama Anxel
tén a teoría de que de vran non
se debe lavar nunca , e a él vaille
non
use o deterxent~.
Se vostede dispón dunha
cantidade de pesetas, 'Ó millor
resúltalle rentab1>1evar o coche
motor. Adernais, cun termostato
por este tempo ó pintor. pra que
de vran . a calefacción case non
lle quite a ferrtJxe que poi<la ter,
dá calor.
llo pinte debidamente onde teña
faltas e. rnillor aínda. que lle
Mire tarnén que a batéría esbote unha capa de caucho ós
te'ña en boas condicións. pois
baixos por dentro e por tora:
arrincar no inverno non é coma
Se tén un termostato que se
no vran. Se se tercia, poñalle taabra a poucos 11rados. póñalle
m é n o artefacto de c'ollida de
outro que fa!=)a o contrario. pois
aire pró carburador en posición
senóh. tardará de rnáis en code inverno (dando ó tLi~o de esllerlle a temperatura axeitada o
cape) .
;

E sobre todo. non corra rnoito
coa estrada rnollada. e menos
con neve ou xeada. Mire que os
autos non son anirnás e teñen
caprichos moi raros. Mais lle val
cheqar no seu auto en tres horas ca en duas- na ambulancia.
Cárqaos o cierno .
E máis nada . Atqunhas cousas que eu esquencín, mal será
que non as recorde vostede .
DÁRlO XOHAN CABANA .
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O abonado das terras
RAMON VARELA ·DIAZ

Abrese hoxe unha nova sección que vén sustiunha tempada á ,que durante dez meses foi unha das máts 1lidas do periódico. A cargo ·
de ·María Teresa 1Conde-Pumpklo, ~,o dereilto e a.
razón» ocupouse ide introducir aos noso5 lectores,
e maiormente aos rtraballadores, 1nas xeneralidades
e mludezas da 1lex·i slación que máis directamente
inciden na vida cotiá.

pode ser moi variable, e . duns a outros a sua com ,posi·ción sólido-líquida pode variar moito. A riqueza
en nutrintes do est erco vai depender do tipo de
animal, da composic·ión do ~Hmento deste, e do
material que se utilice como cama; si poi exemplo
se utiliza o toxo _,que é o que máis se emprega
nas esplotacións .galegas- o aporte de nitróxeno
é moi · favorable.

... Nesta •nova secc1on, dirixida 1máils qoe nada á
xente 1labrega, :tirátase de ¡entrar 1no tema da práctica agraria: Jtécnicas xa JCOoocidas, lmellor aprovei- ·
tamento destas, e difusión de iprácticas novas,
sempre axeitadas á ·realidade Ido agro galego, cons-·

Outro factor que inflúe na riqueza do :e sterco
vai ser o seu manexo, pois o deixala ao ventimperio, esposto ao sol .e a choiva (anque seña en pe .
quenas montos, como se adoita facer no .noso agro)
provoca· unha perda de nitróxeno e a marte de mJitu3 microorganismos benefi.ci-osos, polo que se ;·0·
cc:me.1·da que o esterco se enten·e o mesmo día q:.ie
se ~-=ca . ao campo, xa que deste xeit-0 a . sua riqueza en nutrintes e en microorganismos vai ser
meirande.

tutr durante

1

tituirán o obxeto específico dela, ¡que correrá a
cargo dun fato de 'biólogos e periltos agrícolas.
' Na natureza hai un equiHorio entre as substan-

des nutritivas (alimentos) que as plantas obteñ·en
do chan e as substancias que lle volven á terra.
.As follas e as raíc·es que marren e que'dan 1no chan,
sofren procesos .de translformación que lles van
permitir ceibar os eleme·ntos estraídos da terra.
A utilización do Clhq•n prá irriplantación de cultivos, provoca a rotura do equilibrio anterior, por.Que, coas. collieitas, quítans·e da terra sustancias
nutritivas que se van almacenar nas plantas, e que
deste xeito, non van voltar a ela. lsta práctica
.,r!cola provocaría un empob. ecemento da terra
../ ' levaría de sieu unha disminución na productivida:de dos cu'ltivos, senón s·e lle engadiran as sustancias qlf·e permiten manter e hastra aumentar a productividade: son as Que re'ciiben o nome de abonos. ·
Na agricu ltura galega, o abonado non somente
sirve pra lle ·enga·dir ao terreo o equivalente dos
elementos nutritivos que se lles quitan cando as
colleitas, senón que tamén sustitúe aos elementos
que se per:den polo lavado da t.erra coas choivas.
Pódese decir que o abonado, en xera:I vén sustituir
a deficiencia de elementos que, por diversas razóns non se atopan na terra de cultivo nas proporcións comeHentes prás necesidades vitais da planta.
1

Anque son moitos os elementos relacionados
coa vida das plantas, éstas botan en falla fundamentalmente o nitróxe:no, o fórforo e o potasio.
Por exemplo, as gramíneas (tri·go, oenteo, cehada,
miHo .. . ) esixen pr·incipalmente . pra o seu desenrolo
ni'tróxeno e fósforo; as legumino:;as (a:l'falfa, gui ·
sahte, trébol... etc.) e as patacas. '3sixen fósforo

A OUf>RA CARA ·DA
«PIRATERIA LEGAL»
8ra. Directora de A NOSA
TEHRA: En relación co artícuilo
publicado n-0 semanario que
vostede dirixe titulado A .PIHATER IA LE GAL, que saíu á rua
o día 23-9-78 (número 29),
eu, como responsahle dese artículo, quera facerme unha
autocrítica por supostas inxürias nas .seguintes persoas;
1.-<No que atañe a •Comercial Marítima del Finisterre•,
quero c l:=m=!'lCar que eu. afnda
que non tratei de ofender á
dev.andita axencia, .d·adas as
circunstancias que naquel momento se pasaba polo barco,
e un pouco influenciado por
algúns ·compañeiros, levoume
a escribir semellante chorrada,
como por exemplo, que víñamos engañados, cando non é
certo, porque cando a axencia
nos buscou trabaillo, fornas
conscientes do contrato que
firmábamos.
1

·e potasi'D; a remolac·ha precis_
a fóstoro, e o viño, 0
lúpülo e -0 tabaco esixen .potasio.
'lstes e outros conocementos básicos das necesi·dades das plantas, compren pra acertar co abono
máis axeitado a un determinado cultivo, aínda que
haxa outros factores inf.lúan tamén na escolla ·do
tipo de abono a uWizar, como son a natureza do
chan, o cf.ima .. . etc.
Os abonos teñen· dilferente · orixe e composición;
así, atopamos dous tipos fundamentais: a) abonos
orgáni'Cos e b) abonos químicos (conocidos co nome de fertHiza:ntes).
·
Irnos ver máis de vagar algún abono orgánico
dos máis empregados no país:
_
1). O este-reo: é un a'bono orgánico dos máis rir;os en elementos nutritivos. Está formado por porcaHaaa de animais aplicada soor:e· pro.duetos vexetais dos que se utHizan como e.ama pr~ os animais.
Químicamente, unha tonelada de esterco proporciónalle á terra 5 kifos de nitróxeno, 1 kg. de fósforo é 1 kg. de potasio, así como gran número dou tras sustandias como vitami-nas, hormonG<s, micmorg·a nismos,... etc., todas e las importantes pra o
CJP.Benreilo dos vexetais. lste tipo ·2e abono or-aánico

mente. falso, porque hai probas
daibondo como pra .así facelo.
3._JE respecto ó capitán do·
barco, que tamén saf anomeado no devandito artículo, .facendo . referencia de que ~I era J
o culpable de que pasabamos
fame, teño que decir que _foi
certo _
que esí foi, .pe~o todo fo¡
debido a un'has circunstancias
moi especiales. porque quedamos s1n víveres. Polo tanto ,
pídolle que me publique esta
carta, po¡que digo outra vez
que todo o ocurrido foi u ¡;¡·~~
"rapazada» pala miña parte e
quera reconocelo públicamente.
Sin mái·s,
Un sa ludo ga.lego.
JOSE !MONTENEGRO
M. S. 1Rudolf Kurz., Skikda.
2-10-1978
N. da R.-Pola nosa parte,
semente solidarizármonos co
úl·t imo párrafo do artículo '!'00"
tivo da 1((autocrítica» de Xosé
Montenegro, que decía deste

xeito:
2.-Heferente ó publicado no
mesmp artículo, no cal falo . de
que o 2.0 oficial d.e · máquinas
e máis o primeiro oficial de
nonte non teñen documentación, teño que ·reconocer pú- ·
blicamente que é comp·leta-

ce ••• Pera.me esta emigración
forzada, esf!es abusos ,p or par·
te das empresas, a .nós, os
. martñeiros galegos que tr~
namos na mariña mercante, a
única altern.rt.tiva que nos que·
da é ¡a ~ foitar por facer un~
1

mariña mereante ·ccGalega», pero
'hai que facer unha
Galicia Ceibe de esplotadores».
Polo <lemáis, A NOSA TERRA considera que, á vista
dos tan dliferemes tono 1e ilinguaxe 1en. lboca da 1me's ma .perse:a, o ·lector está en condicións de xulgar a verdade dos
feitos.
On ·saúdo .naci'onalista,
A NOSA .TERRA

ames

NOIA: SERVICIOS
DE 'BASURAS
Compañeiros de · A NOSA
116RHA:
Són un emigrante, en Catalunya dende os nove anos, e
són dunha aldea de Noia que
se chama Barro (hoxe terá
cousa de 900 ha·bitar;ites). Bueno,· pois vou ao gran. Resulta
que nesta aldea hai unhas famosas •Casas baratas», COUSa
dunhas _
c incuenta, que cando
ohegamos a elas había auga,
e agora, por emporcamento do
pozo, e¡;¡ recemos . dela, . onde
hai dez anos (as casas datan
do 62-63) se fixeron peticións
ao axuntamento pra qur nos
de rain au'ga dO'Utra tr:agui c. '· pero nin caso~ somente f · caso
cando "º señor Fraga · os in-

2). Abono verde: é un abono orgánico formado
por plantas que se enterran no chan e aumentan a
fertilidade cJ.iste . Poden s·er restos de p1<:;·ntas, nódulos ou raíces que quedan despois ao corte :le
leguminosas, e hastra se poden cultivar pra enter alas máis tarde; exemplos de plantas deste últin ,
tipo témolos nun trébol (Trifoliun encarinata), que
s·e enterra na semente do miillo pra millorar a producción da coll1Jita, e tamén no toxo (Ulex sp.),
que se enterra no outono en moitas zonas chuvio·
sas pra millora. a fertHidade do chan, xa que se
incorpora á tel "a tm forma de uhumus· e aporta nitróxeno .

~lai out~os abonos orgarncos como o guano, esc:-ecións de aves, o compost, o sangue seco de
animais, as algas ... etc., pero por ser menos utilizados na agricultura galega, non paso á sua des·
cripción agora, como tampo.:.:co falo dos abonos químicos que, pola sua importancia, son tema específico pra un novo artículo.
Como remaLt:~. airei que ·na nosa nación amda ,
ter moita importancia os abonos orgánicos que vimos de ver, a pesares da . introducción de modelos
agrícola -gandeiros aU.eos á nosa reaHdade, que
únicamente obedecen a intereses das empresas
monopolistas productoras de fertilizantes; éstas ,
van tratar por todos os medios de sustituir os · benefici-osos abonos org·ánicos por productos químicos
(fertilizantes), que xa hoxe provocan en moitos paí. ses problemas de contaminación (eutrofización de
lagos, ríos, e mesmo no mar).

vita a comerotas, etc. Tamén xu1cios que esta concesión
frlarei de que os servicios de causaría ós fabregos de varias
basura non chegan ás casas. parroquias da comarca.
polo que a xente tira a basuAs Comlsións Labregas lera na beira dos camiños, co vamos a cabo varias asamconseguinte risco dunha epi- bleas dos veciños das parrodemia caiquera distes días, so- quias afecta'dAs nas cales se
bar de todo no vran . E por úl- acordou presentar a correstimo unha granxa, xunto dunha ~nte reclamación legal na
das ribeiras da ría, que empor- Comisaría de Augas. Tamén se
ca todo ese sector (antes a elex.iu unha comisión de vecixente iba a polo argueirq, ago- ños representativa, co fin de
ra non vai por a'lí nin Dios).
axilizar máls tódolos trámites
1Estas son diversas . situa- a levar adiante.
cións coloniais contra ·as que
o pobo galego tén qüe loitar
1 emos solicitada unha entrepra impedir que se aldraxen vista co Gobernador CM~ da
e asoballen os mínimos derei- Provincia, co fin de espoñerlle
tos que tén un'ha persoa.
o naso problema.
Sarúdos.
. IR.O.A.
Nós comprometémonos a
Barcelona
continuar na cabeza da loita
na de!f.ensa dos intereses dos
lahre9os da Comarca, e non
CEE: APROVEITAIMENTO
permitiremos que naide, no
DAS AUGAS
seu propio beneficio, se aproAnte a sol icitude de conce~
pie das augas que dende semsión do aproveitarnento do río
pre vimos utHizando os veciCastro, e máis do seu afluenños.
te, o Vifachán, ,feita pofo industrial . don Román Arregui
Cée·, a 15 de Outono de 1978
del VaHe co Hn de amP'liar o
n~gocio da sua piscifactoría, o
Concello Comarcal das CC.LL
de Cée man+fes'ta a sua enér- CONSELLO !COMARCAL DAS
1COMISIONS LABREGAS
·,
xica protesta polos graves per-
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A ccTEBSERA
. HOSPITALIS» DO
CASTRQMAO
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O Castromao, en terras de
.Celanova, é un dos grandes cas- ·
tros galegos; poida que o de
· '«mao» lle veña por «magno».
grande. ou por «mao». ma.lo. O
caso " é que dende o Castromao·
·albíscanse os vales e os .montes
de Vil.anova ..de Ramirás e Bande. e ao fondo. o Paraño dunha
banda. da outra o San Mamede
e pouco máis alá os cumios de
Portugal. O Castromao é grande, pro· máis amplos son os seus
·
horizontes.
Cuevillas xa nos falou algo do
Castromao. pero ise algo quedou silenciado dempois da sua
morte. hastra que alá polo ano
62. o veterinario de Celanova D.
Mariano Rollán escomenza. co
asesoramento do Museo Arqueolóxico de Ourense, a prospeccionar no recinto castrexo. O

FELIPE SltliN
prolecto madurece nos anos 70,
coas campañas que Ferro Couselo e Xaquín Lourenzo levan xa
dun xeito ·oficial e máis metódico. hastra que no vran do ano
71 dan co importante achádego
d.a «Tessera hospital is». un dos
P.oucos documentos Qpigráficos
de terna xurídico antre duas tribus.
Antre as ruinas dunha ·ca- ·
choupa cadrada estaba a pla-·
quiña de bronce. a «tessera»;
por e!a sabemos importantes
cousas. com o que alá polo ano
J32 d.C., a cohorte primeira dos
celtíberos. ao mando do prefecto Cneo Antonio Aquilo Npvagustano estaba acampada perto
do Castrornao. Sabemos tamén
qUé o grande recinto amur~liado
do Castromao era a _capitalidade
da tribu dos Coelerni. Coeliobriga ou «oppidum» . que se entende por castro grande fortificado ; os pequenos son os «cas-
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tella» e as tribus «civitates».
Ptolomeo e Plinio xa nos dan
noticias de Coelia ou Coeliobriga, poñéndo'a antre os Bíbalos
os Gallaeci. O opp1áurn dos coelernia aparez tamén na inscripción da columna honorífica da
ponte de Chaves como der;>en-

e

labreqo da Virxe do Cristal, de
tan boa sona por cantala Curros.
E velahí como se foron formando os !<villare» ou conxunto de
vilas romanas das que nacería
Vilanova. E Coelia, corno dia Ferro. pasaría a ·ser Coelia-nova, a
Celanova dos nosos días. A idea
aquela que decía que do primeiro cenobio. celda ou cela que erguera o San Rosando nacera
Celanova quedou desbotada. O
Castro.rnao pasa a ser, as( o xermolo da vida nistas veigas do
Arnoia que nun tempo souperon
de loitas e pactos cos romanos,
como. proba das diferencias antre os imperialistas e os colo- .
nizados galegbs. diferencias que
se deixan ver na outra «tessera » de Carbedo no Caurel do
ano 27 d.C. Moitos anos pasa- '
ron. rnoitas lo1tas. moitos pactos
tivo que argatlar o imperialismo
pra sair coa sua. co ouro e a metalurxia dos «Callaicoi».

dente do convento xurídico de
Bracara.
A . traducción do testo· latino
da «tessera ». vén decindo esto: ·
«Sendo cónsules Cneo Xulio
·Serio Augurino ºe Cne(» Trebio
Serqiano. os Coelerni da Hispa~
nia Citerior e do Convento de
Braga fixeron un pacto de hospitalidade con Cneo Antonio
Aquilo Novagustano, prefecto
d a primeira corte dos celtíberos,
cos seus fillos e descendentes.
Ao tempo. Cneo Antor;iio fixo
pacto de hospitalidade cos Coelerni. cos seus tillos e descendentes. Actuou corno legado
Publio Campannio Gemino.»
Dende a caída do poder eco- .
nómico da minería, e polo tanto
do 1mperio Romano. os habitan-:
tes de Coeliobriga escomenzaron a erquer as sua~ vivendas
nos mesmos baixos do castro.
nos eidos .nos que a tradición
cristiana pón o achádego por un

a

andando.aterra

M. HORT AS..VILANOVA

UN .C URIOSO
EESTRANO
PERSOAXE

S·

e
:iS·

íí-

i-

s
e
s

..
l-

s
í-

Non sei en qué lugar do mun . do se atopará Manuel Garcí a
, Paz, escritor gale.g o que, no ano·
· 19if ~ no obradoirq de « La .R_e, gié11i », de Oure)1se, _p\.Jbricou un
' libro titulado IV· .LODIA,
1
parte dél escrito en dialeéto via. nés. é decir. n? galego talado en
Viana do Bolo e a súa bisbarra .
O 'libro é moL interesante e cu rioso. Leva un 'prólogo en español de Jacinto Santiago, irmau do escritor .Silvio Santiago.
Jacinto s'antiago ·foi paseado,
ou polo menos morto violentamente. en l936. co gallo da
guerra civil. Era moi novo aínda
e a súa profesión era a de xorna:.
lista.
lñoro onde -na<'.eu García Paz ..
Téñolle sentido contar 6 poeta
Luis Pimentel que García Paz
fora seminarista en Tui e qu'e,
polos arios vintetantos daba clases particula·res en Santiago.
Enseñ;;tba Latín e cobraba ..en es, pecie : millo. galiñas, · coellps,
'. uvas. viño ... Tamér:i era· ~ropié;
tario dun chacfué e dunhos
guantes rnarelos. Con esta idumentaria presidia as procesións das a'ldeas de perto de
Compostela . nos anos santos.
Servicios que. naturalmente. ta mén CObPaba en especie.
Florentino ·-cueviflas e X-esús
F~rro Couselo mforrnáronme, xa
, hai ben anqs. que Manuel Gar-
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cía Paz est udara parte da carreira de Filosofía e Letras en Madrid. onde se esaminaba por 1.ibre . E que nun esame de Grego,
ó ver a t raducción que lié
poñían. botouse a rir. Entón o
cat edr-é t ico púxolle unha traducción realmente dificil. Garcla
Paz flxoa . O catedr~tico , que era
un ilustre publicista. solprendido. díxolle:
- Debe vostede especializarse en Grego.
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-Non me interesa.
--:-¿E logo qué lle interesa?
-Pois aínda non o sei .
O catedrático calou un intre e
proseguiu:
-¿Leu vostede os meus libros?
-Un,
-t.E qué lle pareceron?
-Que os hai mellores.
Cando García Paz opositou a
cátedra. levárono· detido a Co-

misaría porque lle disputou un
mañé ollamos un negro na Porta
banco do Parque do· Retiro mado Sol. ¿qué foi o que che
·
dixen?
drileño. pra durmir, a un mendigo. Xa catedrático de Latín de
_:Que lle estreitara · a mau,
Instituto. destinárono a Segovia.
respostou o rapaz .
Un tribunal de hoJlor espulsou~ ·
-¿E tí qué fixeche?
no da carreira porque no tempo
-:-Pois darlle a rnau.
libre iba ós petates a estación. é
- ¡Eso.. eso é o que compre
decir. traballaba de·maleteiro ou
facer: estreitarlle a mau ós nepetateiro.
gros! ¡Eso é! ¡Eso é!
Nos días da guerra civil. GarHai anos, nun ~foses xornás
que editaba a emigración galeg·a
cía Paz e a súa _muller daban
clases nunha a·cademia partlcuna Arxentina, lín unha noticia
' lar de Ourense: E·iban comer a.
que me chamou a atención. ReAusilio Social.
sulta que nun povo de Anda.luAndando · os anos :contoume
cía. coido qÚe na provincia de.
Granada. rendír.anlle un home~
un amigo lugués que. en Ma drid. na tertulia de galegos do 1 naxe a Manuel · García Paz, co
café «Lion d'Or», á que iba o
gallo da súa · xvl;>ilación corno
gran ·poeta Ramón Cabanillas. · · mestre daquel· povo, coa asiscoñocera a García Paz.
tencia de autoridades. Según
-Era polo Nada! ·-contacontaba o xornal. García Paz
deu as gracias cun discurso dito
ba- que aquel ano viñera moi
en galego, do que traguía unha
frío. F apareceu un ·día poi a tertulia do «Lión» un home en allonga referencia. Dende a feita
non voltei a ter máis noticias
pargatas. vestindo un. traxe de
súas.
.;. vrao. de raiadiño, cun embrullo
ó lombo atado a punta dun
Manuel Garcia Paz é .unha...
lénda que se va esvaendo poucaxato e un neno. agarrado da
co a pouco. Deica que un día se
rnau. Coid_ei que era uri mendiborre de todo. Se~ía moi intereqo. Mais. non: eta Manuel G·ar~ ·
sante saber si seguiu escribindo
cía Paz que viña preguntar por
e que a súa obra. chegue ó públiJ
Alvaro Xil. Quedei abraiado. Enco. Non estamos tan sobrados
tón pergunteill~:
de escritores interesantes' como
-¿Agora non escribe? .
pra deixar que ~ obra de Ún de-Non. O único que me inteles caia na indiferencia e no esresa é a fraternidade universal.
quezo. E tamén a súa vida. Hai
A verdadeira fraternidade uni~scritores cuia vida é máis inte. versal.
resant'e·que_ a súa obra escrita..
E dirixíndose ó neno, díxolle:
Gareía Paz pode ser ún deles. ·
-Manoliño. cando esta

MARIA PILAR GARCIA NIOIO
. ALGO SOBRE
; PREPOS~CIONS (IJ
Hoxe ímonos fix._ar no uso inco.: rrecto dalgunhas proposicións ou
locucións que !?e usan (moitas ve1 ces
por tliferenc.ialismo) tora do
seu sentido. Algúns testos ~scri
. tos n9 noso idioma aparecen inzados destas cómodas «muletillas))
. que en nada benefician -'-ao contrario, empobrecen- a nosa lin- ·
· gua. Unhas vece~ por semellanza
· foné.t ica . (o caso de pe_rante."du'ránte), outras por contiílüidade
· · ) semántica (o caso de encol de.- ·sobre). esta~' ~rUiJo)-as C(tbf-a'l'l Ufl.
¡ si!'.Jnific'ado que nqn lles acai.
· .Vexamos a primeira:
1

«encol de)), que debe ser ernpregado, conforme vimos, únicamente no. seu sentido· de lugar .
. SO.BRE. co dobre sentido que
xa apuntamos. tén a variante SOBOR: «sobor diso non quero falarn. variante da que tampouco se
debe abusar: por considerar «Sóbre».._español. xa que non o é.·
talan>). practícase a igualación Preocupémonos. en definitiva. de
'«encol 'de» = «sobre», neste se- non reducirmos· o idioma a unha
qundo significado. que non lle .é serie de «comodíns» que se utiproprio. Por iso, no 01.11tro re~~rte .,
pra case t-odo qu~. en ·rnoi_adxunto, que pertece a un·número to~ casos. úsai1se falseando 0 seu
especial de A NOSA TERRA. adi- ~entido auténtico. A próxima
·cado ao Castelao e. feito en Bue- . semé talaremos dos «de cara- a»,
nos Aires en 1950. o adecuaqp «ca .gallo de». ·etc .. q1,.1e se ernpresería decir: « Espresións de dor · gan tamén moitas veces con irn· pola morte de Castelao». e non . !propiedade.

EXPRESIONS DE DO<)l\ ffiNCOL D·A\ lVJ()JlTE
DE CASTELAO
PERANTE é sill6nimo de «an- bre» (cando indica situación) ou
te»; introduz, con relación a ésta. de «na cinta de» . Xa na sua orixe
un matiz de reforzo; ANTE é tan («no colq de». «en col de»} está
galego. como «perante». polo ~ue · moi claro o carácter indicativo de
s.e .non debe abusar desta . Nunca luqar que tén. Como é sinónimo
tén o significado de «durante». neste sentido de «sobre» ( «encol
que se lle atribui neste recorte da mesa = «sobre á mesa») e
adxurto; nel o correcto é: «du- dado que neste yonflúen os dous
rante o vi axe ... ». ·
sentidos: a) de lugar. b) «acerca
EN COL DE é 's inónimo de «so- de» : («sobre· este tema non quero

"+arr

e

.
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GUIEIRO

1 é I ANOSATiBllA ,
-· ~ia-s obras «Tz.akol» e «Concerto pra violoncello e máis orques ~
ta » por non conocelas aínda; as
reff::!rencias que teño falan dun.ha evoluéión nas liñas s'i naladas.

de autores: Schoenberg, ~ulez,
Nono. Webern. , Strawinsky.
Henze . Halffter, González Acilu.
Marco ... e deixou na memoria
·VINDIQUEN UN
dos aficionados versións esceA MOR ETERN 1
lentes de «·Historia do ~oldado»
INMARCESCIBLE
(Ensayo, ENY -20). «linprovisations sur Mallarmé» •. «KamNun dos libros máis balidos . mersymphonie. Op. 38 ». e o
«Pierrot Lunain~» . (sei de tres
escritos por un músico. «Style
versións. con ,Helga Pylarcyck,
and f dea». Arnold Schoenberg
dí ao talare do seu mestre : · con Anna Ricci e con Esperanza
Abad). Conservamos en Santia«Teño a máis· firme .·c reencia de
go a lembranza dun estraord_inaque Gustav Mahler foi un dos
r.i o concerto o 25 de ma'r;za~ do
máis grandes homes e un dos
73. -cunha emotiva versión· de
máis grandes artistas». Verbas
«Contractur.as» de A. . Acilu e.
parecidas esco.i tei hai tres anos
que rematou co ·estreno .dunha
na boc·a de Joan Guinjoan
( 1931. Riudoms) ·.que, xunto do
obra que anunciaba unha evolutamén catalán . ~obert Gherard .
ción posterior do seu aUtor.
coido é ó compositor ibérico
«Improvisación 1» de Guinjoan.
que millor entend,,eu e máis ama
a obra de Sch_oenberg ..Pra amo ~
Co grupo actuaron mú~icos da
salo, siguiu o consell.o do méstre
calidade de P{lnyella . Armengol
vienés : «Porque sornente esisou Claret. e mostra do ésito obten dous camiños pra convencer
tido
foi a invasión de xente nova
da grandeza dun arista: a prino camerino. con tra posta á fuximeira. millor. é a interpretación
da do alcalde no rt;edio do conda sua obra; a segunda... e
certo ..
transmiti r aos outros a miña fe

Parafraseando a· Scho~nberg,
tentei transmitir a mi.ña' fe na
obra de Guinjoan .. agora. invito
ao lector .a escoitala .
XOAN M. CARREIRA

DISCOORAFIA
CEL.LULES 1

Caries Saotos, piano. Edigasa
AHMC 10 I '101 .
Pedro Espinosa. piano .
E M ltC - M o vi e·p 1a y. S 26.214.

TRES PEZAS PRA
CLARINETE 9010

Jesús Villa Rojo, clarinete ..
EMEC-Movieplay
17.1303 I 8.

nisa .obra ».
Convencido de que un com Guinjoan fixo os estudios de
positor de vangarda tén que ser
piano e composición en Ba~ce
un intérprete. Guinjoan amosa
lona. onde tivo a sorte de ter un
na sua obra un profundo cono mestre estraordinario. Cristóph..,
cemento do material a usar.
ot Taltabull ( 1888-1964) cuia
«principal virtuje foi a de saber
Adeprendeu de dous dos máis
orientar e axudar aos composigralldes compositores do sécutores novos a atopar a sua prolo. Schoenberg e Varese. a lecpia linguaxe musical e a sua
ción da imp0rtancia da tímbrica
personalidade artística» (Guine da coherencia no desenrolo.
joan). Logo vai estudiar a París.
con Pierre Wissmer, e alí tén
Dende os seus comenzos. «CéLoportunid ade de pasalas tan
. lules n. º 1 » ( 1966). adictos ao
mal como calquer emigrante.
serialism'o amosa esta doble
con~cer a Agustín González
preocupación que vai cristalizar
Acilu. perfeccion,arse no arte cu- ·
na.. lección maxistral dunha obra
linaria e ... contactar coa vangarpra gran orquesta: «Ab origine»
da francesa e europea -eran os
( 1972). Dende
comenzo_ da
tempos de « Pli se Ion Pli'»,
década. e chegados os ·primei« Konta cte». «Sequenzas».
ros pasos polo camiño da madu_«Bohor I». e ... «Désert.s»-.
rez. a seguridade no dorr1inio do
material e no resultado tímbrico,
apoiados na soUdez estructural
Volve a Barcelona e xunto do
~el gusta de talar de «puntill isclarinetista Juli Panyella crea
mo» na sua ·Obra vai esco«Diabolus in Musicae». grupo
menzar a arnosar unha fonda
de cámara especializado en mú carga emotiva. que coido é a essica contemporánea que tén no
presión da sua necésidade co, seu repertorio · unh_a longa lista

o

FRAGMENT

Grupo instrumental. Dtor.
J.M . Franco Gil EMECMovieplay 17 .1306 I 4 .
As partituras editounas
. EMEC.
rm.inicativa -que. unha vez
máis, remite ? Schoenberg e ao.
que Adorno chamaba· «verdade» na música do gran 'compo- sitor- · e que· conquir~ ao traversa de variacións de densida de sonora nas dimensións vertical. hori:wndl e di~ámic,p . Es.t os
tensores sonoros están presen tes nunha obra de ·1970, «Fragment» e lév-anse ao límite en
«Tensión:.Relax» ( 1972) pra un
percusionista. Nesta liña pódense engadir a· rneirande parte das
obras de cámara de Guinioari:
«Acta es fábula»
«Magma» (1971) .. .

(l975).

A mJ,'.Jsica

de Guinjoan é pra o auditor perfectamente asequible a pesares
da sua complexidade formal. e
éo pola sua sinceridade e pola
sua claridade ; entando . que o
millor eloxio que po ida. facer del
é que non escribe u~ soio
com pás que non necesite escribir e do que non sepa o por qué
o fai así. A comun icación faise
aínda máis doada nas suas
obras vocais « Per l'Esperanca»- onde usa dos melismas
do «cante jondo» -ou en «El
Diari»- onde a guía é o vendedor de periódicos que predica as
noticas do día-. Sinto non me
poder referir ás suas duas últi-

VARIORUM

«Diabolus in mus1ca» . Dtor.
Joan Guinjoan. EDA T-36 .
A partitura editouse en
Editions Musicales Trasatlantiques. París.

TENSION-RELAX

Francesc Xavier Joaquín,
percusión. EDA T-36.
A -partitura editouse en
Musikverlag ZimmermannFrankfurt.

axenda
ACTOS

Simpoalum de creacl6"
•rtlatlca encol da guitarra. Día 3. Recitado de poemas
éncol da Guitarra. Días 6 e 8. Confe-

La 61tlma mujer de Ma.rco
Ferreri. F e~reri pasa da agonía das
institucións (de i<La Grande bouffe»
ou «Dillinger é morto») á agonía
~ou millar. á dominación- dos
instinto.s. Con Gerard Depardieu . .
Ornella Muti e Mich~le Piccoli. No
Salón Teatro ..Santiago.

Un
programa
-ch.
Cpncerto de órgano a cargo de
Elizalde na Catedral de Santiago.
Ola 9 ás 8 da tarde. Organiza «Jueves Musicales de la Universidad».

\

/

PUBLICACIONS

. .

'

.

'

Crash. Publicación quincenal,
75 ptas. Número adicado a «O pobo
galego» ( «Galrcia. pote de problemas». «el qué y el quienes de Galicia» e «Cultura gallega»).

lrm•ndade. Vaceiro
da
·lrmandade Galega na Suizá. Setembro do 78. 20 páxinas· da emigración galega en Europa.

·DISCOS
Música d• ara g6tlca.
The early music consort of London.
Dtor. David Munrow: POLYDOR 27
23 045 (3 lps.) Precio de oferta
.1.450 ptas. Interpretación 9 . Gr¡1bación 8.5 .
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A agonéa do fascl•mo
••P•nhol de Xesús Cambre

Airea da no•a ter.re. Os,
Morenos. MARFER M.301.143.
Vlur• a . .rcalona. Nuria
Feliú. PU-PUT Zafiro PZL 14.

1)

LIBROS

rencias Monográficas con Proiec·
cións. No Salón «Bitécor~ do Hotel Bahía d~ Vig.o. Organiza a Agrupación Guitarrística- Galega.

Mariño. Colec;:cao «De Leste a Oeste». Seara Nova. 150 páxinás. Análisis urxente da transición da dictadura franquista rio ano 197"!.

..
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HORIZONTALES:
,

1._,Cadra , axéitase . Pan de millo. 2.-ContemEs.istiamos. 3.--1Parte esencial e pequena da
gaita . 4._,Ao rovés, agre, ácido. Ao rovés, voa baixo. 5.-A.nimal de pel moi .costosa . 6.-Camiñe.
7.-Es·istes. Relativo aos druidas. 8.--'Avólvea, reméxea. O que fan as abellas. 9.-Dana as ove·llas .
Acanear, mover. 10. -Facer pipí. Faldra, saia. 11 .Parte da armación do carpo. Campos diante das
igrexas.
pl~ban.

VERTICAIS:
1.-,-Acto de voar . Pronome . 2.- l·nterxección d ~
dar. Astro de luz propia. 3.-lgrexa pe'quena. Re•
gálamo. 4.-Cabra moi grande. Esistes. 5.-Froito
~o carballo. lnterxección pra escqrrentar as galinas . 6.---'Pronome . Posesivo. Vocal duas- veces . 7.Mallar a paus . Cheira mal, fede . 8.--1Falla un motor.
Entregue. 9.-Ao rovés , parte branda da madeira.
Botar gramos unha pl·anta. 10. -Contracción que outras veces se esc rib e «Ó». Pai do pai. 11 .-R ío galega . Batracios .
SOLUCION S AO CRUCIGRAMA .100 NUMÉRO 35:
HORIZONTAIS: 1.-BOSTA. 2. -00 108 . 3.- A .
R1E.AOE. A. 4.-RAEIRA. ANTIAS. 5.-MU . A. T. CA .
6.~ART•ESA. FORMOL 7.-R G. SEO. O. 8.-CAGA.
SEMA. 9.-MARTEW.

CARTAS

-·

1

GALIZA

Desearía recibir informaci ón eneal da biografía e
1
escritos de Alfredo Brañas.
Manuel Bl'1a\íías Roca . P. 0
Almogávares, 3, 5. 0 , 3. 0 • Sa1
badell (Barcelona).

['l ali
)bO

>leali-

Danse clases de matemáticas e máis de física. BUP,
COU, seilect ivo . A 1hedo
Brañas, núm. 12. 2.0 Oereita. Télf. 591737 . Santiago.

da
emgra-

78
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1978

P'regaría que ·ailguén q ue
conoce ra algún si;tio, esca la
ou o que seña onde se imparti ran clases de gaita ou
zanfona na Coru ña, 11'10 comunicara canro antes mellar . X. Lois Lorenzo Soto.
calle Paraguay •Edificio «El
Pinar», 5.0 de1re<ita, A Co·
ruña..
Mestre industrial, coche
propio, busca tra'ballo na
zona de Sarria, Lugo ou
Monforte. Relacionado ou
nen coa ·profesión. Xosé Ra·
món Rodríguez Fernández.
Penaxubeira, Rublián de Ci·
m.a, Lugo.

Lisb oa, 2-1 0-78
Companheiros:
Os días que permanecí na
Gali za e que pude conhecer
um pouco da terra Ga1lega
e do seu pavo foram, para
mín , inesquec iveis.
Escrevo para vos mandar
um poema pa r a A NOSA TERRA, escrito a pr opósito do
Día da Pátria Galega, tendo
ainda viva memória do aspecto da · vossa extraord inaria
maniifestac;:ao e do diálogo
marav ilhoso entre as bandeiras galeguistas e a pedra da
vel'ha catedra l de Sant iago.
Com a ce rteza de que na
próxima oportunidade voltarei
para co nh ecer melhor o vosso país envio-os un grande
abrac;:o e as mais quentes
saudagoes revolucionárias.
GALIZA

(S ant iago, 25 de Julho de
1978)
ó velha cated ra l!
A esperanc;:a vive acesa
nas bandei ras
da cor ·da tua fatla,
no canto dos gaiteiros
com que a tua gente
dan ca
e nao se cala .
ó velha catedral!
A esperanc;:a vive acesa
neste tem110
que á j anela
te sorri :

"Té lago»,
nesta cicatriz de pedra
qu e transporta
um ritual
de resistencia
e fago.

~

~.

PAIS VALENCIÁ

ro dí que a pintura «é unide Catalunya , esquecendo o
re-sto das terras catalanas: o
versal" (por ce rto que , a seguí r, pón como exemplo ChaPaís Valenciá, as llles Balea rs e Catalunya No r d. Non
ga1ll , e 'lago afirma que é un
quera cair no tópico reaciopintor ruso , cando rnáis prena rio do centralismo ou imciso sería decir que naceu
per ialismo do Principat resBielorrusia e é xudeu, e copecto do resto, pero coi·do
mo tal está considerado en
que no plano informativo
!srae1l, onde hai unh a chea·
acontecen t an'tos feítos node murais del).
ticia1bles no Principat como
Se cadra pra o Laxeiro non
fara. Cando escribo esto é o
hai esco·la flamenga , nin de
9 de Outono, día nacional no
Fio renza. Nin unha técnica
País Valenciá . Supoño que.
pictórica chinesa, nin iconos
tanto deste acto como do
rusos, nin pinturas das tumresto dos que se produzan
bas ex ipcias . Pra el non hadurante esta xornada, daredes canta comprida nas va- - b·erá impresionismo francés
nin espresionismo alemán.
sas páxinas.
Co desexo de que poucoNo entanto , pra min é evie pouco vaiamos desfacendo
dente que Laxeiro non é un
as barrei ras que ·ergueron
pintor cas'felán, nin Seoane
entre os pobos e nos conoun pintor arxentino, e non pozamos mellar, deica outra.
dería cofundir Goya .cun pin.
JORDI
tor inglés, nin pensar que
(Traducido do catailán) .
Andy Warhol poidera ser outra causa que un pintor norA PINTURA
teame ric ano .

9 de Outono de 1978
Amigos de A NOSA TER.AA
Haí causa de t res meses
que estou a vivir eiquí, en
Galicia, e , desque chegei ,
veño mercando e ,lendo seguido o voso periódico. Dend eo primeiro día , solp :-endeume, sobre todo, pala sua
calidade, que · me aparece como insual pra unha publica«UNIVERSAL»
ción nacionalista, dado o calibre dos problemas que este
Sra. Directora:
feíto supón, qoe a miudo fan
Na entrevista que vostede
que non se poidan acadar os
fai no n° 30, o pintor Laxeiresultados que se prevían.
Ou señ a que , antes de nada.
a miña sincera noraboa.
Eu són ca t alán, e é .sobre
deste feíto que vos quería
chamar a atenc ión , xa que ,
se ben a vasa sección está
adicada aos Países Cataláns, .
a info rmación que dades é
esc lusivamente do Principat

CARLOS DURAN
Londres.

PRA QUE SIRVE · O MONTE?
ADELA FIGUEAOA .PANISSE ·

O monte se'mpre foi importante pra o nbso pobo. .
dende o tempo dos séculos XII e XIII en q!Je !le v·encellan aos casais SOrTJetidos é;!OS señorios medievais, no
XVII aos· mosteiros que obtiñan asf unhas boas rendas
ou no xvrn ·
que se estenden as roturacións do
monte
aproveitándóse
en
comunldade e
incorporando novos cultivos (pataca. millq,). 1; dando
lugar ·ao policultivo intensivor traclici9Aal xa na agricultura !=Jaleqa.
O monte galego aprovéitase baixo duas formas: o
monte raso e.o monte arbolado. O rnQnte raso ou bravo. que hoxendía representa o 30 % do tqt~! eon
850.000 has .. utilízase de varios ~eitos. [l)o fentb e
máis toxo fáise.lle a cama ao gando nas cortes, que vai
apodrecendo mesturados cos desperdicios dos animais. bosta, etc., rematando por se transform·ar ~n esterco ou estrume. Este estrume emprégase pra
ab~nar 9s t~m1s . A primeiros de set.e mbro xa s~ ~§<;Q 0
menza a ver flªs leiras recen segadas rngr~~~ de es. frume. que logo se e!?palla pQr riba da terra de labradío. Este tipo de abono tél'I moitas ventaxas,
Ownha Qanda. a chea de microorganismos que leva
faí qife p proceso de podrecemento que se esco. menzara na CQ.r!~ 1 ,g~rtinue embaixo das terras de la bor, elevando a temperatLff~ d~bondo pr~ facilitar o
xermolo da semente 'que se tería botado e pra evitar
que a<S ~~ªg~s danen as camadas máis superficiais da
te.rra.
Doutra banda. é un xeito de aportar ·materia orqánica. ademais de eleÍ\Jentos minerais, que repqñ~n f¿ln
parte o qLJe se lle tiroú ao chan coa última, plantación
ou colleita (o prof. G1,.1itián tén calculado que nunha
· Tm. de esquilme do monte raso van ao arredor de 9
kg de Nitróxeno; 0,250 kg, de Potasio. e 2-3 kg. de
Calcio). Ademais'. mellórase a testura do chan , facend<J Qt,Je a sua capacidade de retención de agua (capacida.de de ~ampo) seña m.ellor.
Fai falta decir que este tipo de abonado natural
precisa dun certo tipo de agricultura. a chamada agricultura intensiva de rotación de cultivos, que se complementa pra .lle restituir ao 'C:han os elementos que sé
lle ~rricaron na colleita ·anterior.
Os ~coi9xi~t~s e espertos en a_g ricultura inclúen
este tip~ de abonado cqmo ~nha das práticas,..da chamada · «agricultura b.i olóxica» . Ao parec~r. é por esta
clase de aproveitamento que
monte bravo galego
che!=JOU, a través do tempo, a ser cultivado en Galicia .
Así• p.ex. no 1752 a ext~nsión do monte raso era superior ao 92 % do total. segundo o catastro do Marqués de la Ensenada.
·
1
Outra das utilizacións do monte noso é o labor chamado cavada ou estivada. hoxendía case en
desuso. Arrincábase o toxo ou queimábase e logo
cavábase ó terreo. E§ta terra cavada ap·rpveitábase
pra os cereais; sobre todo pra centeo, maiorlT)ente nas
. terras do interior de Lugo e Ourense.
Un dos usos do monte, que perdeu
enormemente coa repoboación
forestal indiscriminada e a
usurpación dos·montes ao.s
veciños polo Patrimonio Forestal
· (ho~e ICONA). é a CJ.19 pastoreo.
Os montes de veciños mantiñan
unha cabana bastante respetable
e vital pra os lugares e parroquias
da nosa Terra. que viron como
perdían vacas e ovellas ou
desaparecían os cabalos,
ao íren repoboando con
piñeiros os seus montes.
Agora esco1tamos ao~
técnicos (inxenieiros Qe
montes, etc .) decir que
a prática do pastoreo n_o
monte é o máis efecthro prá
prevención dos incendios(!).
Esta práctica do pastoreo non
é doada prás razas de Qando
moi seleccionadas que precisan
de estabu·lación. Os espertos en gando
(veterinarios, gandeiros .. etc.) e ecoloxistas.
·
maniféstanse contrarios a esta clase
el.e anirna1s delicadás con alto
reridemento oar.a un
sólo producto 1leite so,
carne so) que precisan unha
. chei! de r.oidados especjais
que implican dependencia
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Outro tipo de utilización do pina.ter é a
fabricación de pasta de papel pofo método químico,
mentras o radiata é máis doado prá pasta por
medios termomecánicos (TPM). Hoxe hai ·no mundo
máis de 50 fábricas de pasta de papel por este_método menos conta .m inante e cun ~proveitamento do 90
% do peso seco da rnadeira. mentras que no método
químico de pasta re.sistei:ite (kraft) é do 52 %, con alta
contaminación de ar, terra e mar. como no caso de
ENCE en Pontevedra.
Qltm••·
- O eucalipto é·outra das arbres utilizadas na forte e
Toda comunidade de seres vivos produz un
indiscriminada reforestación feíta na nosa Terra. A esconxu.n to de alteracións no se.u propio medí.o· que popecie utilizada é o eucallplus globulus. traído
den levar a un troco do rnesmp, sustituíndose a comu de Australia, que é obxeto de moitas polémicas en
nidade orixinarta por outra que atope condicións máis
ca-nto á sua incidencia ecolóxica no medio.
doadas, Poi's b~n. cando unha comunidade de seres
A sua altísima tasa de medra vólveo máis apeteci: vivQª. a,cada un equilibrio co medio (clima. chan, etc.)
ble pra quen desexe obter un rápido rendemento do
de tal: xeitó que se sucede a sí propia. disé que chégou
monte. As másimas medras en Galicia atópanse en
ao remate dunha sucesión exolóxica ou climax.
Pontevedra, con valores de · 44.'s m3-:ha-ano, moitfsiA comunida~e. clímax da Europa húmida, dentro da
mo máis que no país de orixe e do que a mema penincal está .. en liñas xerais, Galicia, é o bosque de folla
sular e europea. Axiña se comprende o por qué do seu
caduca. composto por carballos, faias, e castiñeiros
pronto espallamento e como foi dominado a paisaxe
princ ipalmente. E' o que se chama a fraga. Hoxendía,
galega.
esta .forrnaci'Ón de fraga está na nosa Terra reducida
Respecto das especies caducifolias, ternos que deé;IOS montes do interior de Lugo
Ourense.
cir que de todas elas a que tén máis condicións d~
As arbres de folla perenne , hoxe en Galicia están
rentabilidade é o castiñeiro. Esta arbré foi desbotando
representadas principalmente- por piñeiros e eucalipos ca'rballos, pois as castañas resultaron un alimento
tos. Pola sua rápida medra e alto rendemento a curto
de- primeira calidade. Os castiñeiros galegos foron deprazo, foron escolleitos pra repoboar os monte galesaparecendo polo ataque da tlnta.aínda que hoxe xa
gos. Do xénero pinus esiste principalmente o
hai castiñeiros resistentes a. esta. enfermedade é adepinus pinasler e o pinus silveslris.
ma is de medra rápida, nalgúns casos con tasas semeintroducíndose máis tarde o plnu• lnelgnle . O
llantes ao plnasler.o que fai desta especie a arbre
pinus Pinasler é o que máis espallado est á.
máis interesante das caducifolias desde o punto de
ocupando o 54,6 % da superficie do monte arbolado.
vista económico.
O seu ritmo de medra media é case catro v"eces a meDu_nha banda. a sua madeira é de maior calidade que
dra das caducifolias en xeral. Hoxendía. a rentabilidaa dos plfleiros. e moi apreciada pra mobles e partas node da madeira cortada ao pé da arbre baixou moito,
bres da construcción.
polq que os piñeirais perderon o valor que tiñan non
. Pra findar. talaremos da incidencia destas arbres
hai moito como sistema de capitalización do labrego.
do monte galego no medio ambiente . As especies de
A outra especie fnteresante dende a punto de vista
folla perenne son especialmente criticadas por aqueda silvocultura é o pinus insignis ou r•diata.
Este piñeiro utilizouse maivarnente nas r~poboa~ións _ les que consideran que provocan o empobrecemento
do chan . O problema consiste en que estas arbres:deid~- País Basco. Supera en medra ao pJnue
tan unhas follas de moi difícil bumificación ·(o Dep.ar.p1nasler. sobre tqdo cando o clima é ma is trio,
tamento de Edafoloxía da Universidade Galega tén
como no N. e interior de Galicia. aínda que mesmo en
atopado faísca do piñeiro de varios anos sen se desm3 ¡Pontevedra as medras son altas. a razón de
cómpoñer no sochán). As follas das coníreras son en
ha. / ano. mentras que no pln••teré de 19 m3 ¡
xer~I de difícil ·incorporaéión ao ~umua.e o mesmo
ha I ano.
A madeira deste piñeiro non é moi apreciada polos ·
acontece coas dos eucaliptos. que adeinals levan
madeireiros por ser
131go máis branda que 8
unha esencia o eucalipto!. que é antiséptica e destr úe
s bacterias que cónforman a microflora do chan .
do pinaster. ben
Como na ·nosa Terra chove moito. isto chega a ser
grave ao ser, os chans moi layados polas augas. de
xeito que poden chegar· a un proéeso irreversible de"
posolización:
As especies caducifolias (e isto reconócenó todos)
favorecen a formación do chan de labor e de bos presteiros, debido á,.camada de follas de fácil humificación
que deit_
an todos os outonos. De todas estas especies,
hai que salient ar ao castiñeiro, que
como sinala o prof. Viéitez.
é perfectamente compatible co cultivo
de patacas e cereais. A nosa Terra é un
país privilexiado ond13 a producción de
· materia viva acada realmente tasas
escepcionalmente altas. Nos podemos.
polo t~nto. ter castiñeros nas terras que lles
señan doadas. piñeiros e mesmo
eucaliptos. bidueiros. · salgueiros e demáis
espe'Ci~s ripícolas á beira de ríos
e regatos, nun intre en que
a madeira ten alto valor económico.
Os gale!=JOS ternos que esixir e facer
desde xa unha planificación forestal
axeitada aos nosos intereses e ao noso
.medio. sen termos que renunciar a
·n ingunha das nosas posibilidades,
debendo compatibilizar. e complemei:itar
a esplotación do noso monte con arbres,
gando e proqucción agrícola. como sempre
_sou·peron facer os nosos labregos con
!=Jrande cultura. é decir,' can esperiencia
·
err;ípírica reiteradá. que isb é
mesmaniente B cwltura. Da ecoloxía
do monte na agricultura
tradici'or¡ál gal.ega aínda ternos.
de industrias e países productores desas razas-e noñ
. garantizan calid~de na producción . .
Respecto do rno.nte arbolado é de sentir xeral que
as especies de folla caduca se consideran máis propias de Galicia do QUf:l as de folla perenne. Hai moito
escrito sobor do bosque autóctono galego, e pra non
entrar en disquisicións (se o castiñeiro o trouxeron os
romanos, etc.) irnos enfocar un concepto ecolóxico do
monte qalego, a partir das ideas de sucesión e
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moito que a~eprender
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