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¿ONDE ESTA O FOGAR
DO PALESTINO?

)

O «Día da Patria Palestina» foi conmemorado
·onte dentro e fóra daquela nación
ocupada, e que dende ~s campamentos de
refuxiados resiste e enfrenta o napalm,
os bombardeos, a persecución. No «Dfa
da Patria Palestina», e diante de imaxes
coma ésta, cobra un senso especial

A AN-PG xa é legal
O nacemento, a historia, os feitos máis importantes da vida política desta organización patriótka

e a loita. por conseguir a legalidade.

Páxina• 3 e 4

o lema tantas veces repetido: «Por eles
faise a Revolución». A Patria
Palestina quere- voltar- a ser a casa de
todos os . que foron espulsados ou
discriminados pol_os intereses imperialistas,
e hoxe · fai a guerra pra poder conquerir a paz.
Páxinas 10 e 11

O -«Aberri
Egun·a»
«Navarra é Euskadi» foi unha das consignas que enmarcaron o carácter nacional do
«.Día da Patria Vasca».

Páxina . 13

As Brigadas
·Ro~as ··
A orixe, as principais accións
das Brigadas Roxas pra coutar
o ·xufcio contra- Renato Curzio
e a historia política de Aldo
Moro.

Páxina 14

«Portomarfn llaVe del miño»
KEn el Camino de Santiago,
ciudad histórica del siglo Xll, anegada por las aguas del embalse
de Belesar, ha resurgido a la vida,
con su intacta monumentalidad,

bajo la égida del Caudillo Francisco Franc'o en el año del señor de
MCNÍLXll I».

Póxina 8

en poleiro alleo

2 / AXO.U TEBBA

CAZA DE AXENTES

Ante Mmellantet aflrmad6n1 os nadonallltat non poDe la Voz dtJ Gal/ela do dia demos menos de Mntfrnos
25 de marzal recollemos o se- apampados polo •tupor, ao
guinte comentarlo: ¿Por qutJ nos vemos medidos coa mesma
da hoy por lo lntrsscendents? rebota ca as bonda1 faaclata1
Oulzás ses para evitar coS11s tan e acuaados de IOClal-lmperiatrascendentes como las qu~ es- llsmo. tNada menotf Aa cacribe En Lucha, 6rgano de la dea1 da nacl6n galega aonnot
OR T, en extensión edltor/61. abondo ben conodda1 • a lnVesn si no: 1rlos lndependentlstas vascos deblersn ser conscientes del psUgro de lnflltrac/6n
del soclal-lmperlsllsmo sovlttlco, perfectamente resl/zabltJ
desde La~ Habana, Argel, Prsgs
o Estocolmo. El soclsl-lmperla1/smo sov/(Jt/co co"ompe los
movlm/8ntos de /lbersclón con
el pretexto de syuds a la llberaclón, practlcs la lnflacclón ds
agentes .de la KGB en movlmlentos naclonsllstas., que c86n
ssl en manos de la Ufl SS, la superpotencla qu~ constltuye la
msyor c/Jrcel de neclones ·del
. mundo».
E slgue : Entre los grupos terroristas de la derechs prollfBran
las siglas, desde -los guerrllleros
de Cristo Rey B la AM pasando
por un slnfln de pandlllas fascistas, que cuentsn coo Importantes apoyos Interiores y exteriores entre los que no puede descanarse el soclsl-lmperlal/smo
sov/9tlco.

flacd6n qu. pacl-.mot non 6
de axentes de nlng6n tipo,

1enbn aquela que provoca a
halxa dos aalarfot doe trahaUadoret galegos polamor de
cauaa1 que polo vf1to a t<En
Lucha» M lle escapan; mal
aeunto andar a cazar di xente
en lugar de mirar a realidade
qu. temoa diante dot ollos. Fica claro que unha cousa 6 facer polftlca • outra •ogar '
lebr.-eacura.

CONTOS PODRES

Madrid no que pretende refutar
aos movementos nacionalistas:

O n.0 9 da revista Tlempos
Nuevos recolle unhas llf'tas -do
sem-anarlo
norteamericano
News snd World Report que ns
s(Je sección Rumores de Wsshlngton Informa aos seus lectores de que n11 UFrSS, debido 1
escasez de sntlconxelsnttJ, os
Butomovlllstas soviéticos vense
na obriga de botar/le... 11odk11.

tNo eslste-Euskadl nl ha existido
nunca, no tJxiste nl como nscl6n
nl como pueblo un te"ltorlo que
cubra las tres prov1nclas de N11-·

URQUIOLA
Vimos de asisti. a un -suceso
nas costa& de Bretaña que aos
galegos xa nos resulta familiar.
:Os ·t itulares de prensa recólleno
asr: Ls marea negra se extlende
de hora en hora por las costas
de Breteña.

Este comentarfo l6mbranos

da franqulata noa aeu1 mlllo,.. tempos, que chetaiMa a
afirmar con toda Mriedacl•
qu• na Un16n Sovl6tlca «comfante 6n1 aot outros». Agora a prensa USA a9cn6ffano1
con comentarfot tobor da vida
~ URSS tentando pofter de
Nleve o abismo CfUe a .M para

A Bretofta vete unha vez
· m6f1 asóballada. A falla de

· varra. Todo lo que stJ :diga en
contrt1 es falso y sin -bBS6 histó·rica. Otro tanto cabe decir de
- esta/uña. Como nsción de lengua csta~sna no fia existido nuncs. 'Han existido penes de hsbla
cetalana en el reino de Aregón,
- pero ni Vsle!JCÍB ni los Baleares
son ni han sido jamás catalanas.

cita-

-do por La Voz de Galicls do 26
de marzal, reoollemos o seguinte comentario: John Foster, que
se autopresents como descendlente por vis paterna de extraterrestres, ha !legado B Pemplons pars res/Izar clertas gestiones en /8 Tlerrs, enviado por los
hsbltantes del planeta A dr/x de
la Galax/a del Trl/mgulo. En
PBmplons debe atender a un
niño que padece lncurable enfermedad. E afnda méis: John
Foster dlce que el vasco, uno de
los Idiomas más antlguos del
mundo, procede de la luns.

¿Un
pleodlo de
imperiall1mo-flccl6n?
¿Serón lunótlcot 01 que
pr tenden separar a Nafarroa
de Euskadl?
En fin, 01 vascos de lrufta,
ademais de soportar fnterfe..
rendas alleai, e n~n preclta·
mente estraterrestrea, redben
agora a visita de emitariot do
Triángulo, do Pentógono, ou
qulzave1 ainxelamente de
Madrid.

da

UN NOVO

os difundidos pola propagan-

LUNATICOS
EN EUSKADI
Do )(Omal medrlleflo Ya,

go, que a formad6n do que el
defende coma 4<naci6n espaftola» esteou• sobor
conqul1ta e o atoballamento
dot nosot pobos.

No ha existido jamás una Gslicia, no ya lndependiente, sino
autónoma. Y si hubiera para hacer/o descenderla sobre Portugal, que sin la ayuda de Francia
y de Inglaterra, seria tan español
como Bsdsjoz o Zamora».

do confort, o luxo e o consumlsmo do modo de vida americano. Pra elo recúrrete a co-mentarios tan pintorescos coma o que reteftamos, dot que
entre n6t adoitamos chamar
contos podres . .

.ESPAÑOLISMO
DESCARADO
Don Salvador de Madariaga
pu~lica un artigo no ABC de

O «penaador liberal» esp6n
nestas lifta1 a1 1úa1 ideas atl·
mllistat do xeito m6it paifoco,
facendo . 1óa a · concepc_i6n
chauvinista da Hittoria que os
· galegos vimos aturando dende hcii séculos. O Sr. Madariaga terquea en negar a evidencia da Historia, economia,
lingua • demai1 caracterftticas especificas que configuran
a Oalida, Eu1kadi e Paitot Catalana coma nacl6nt, e afnda
M laia de que a polftica Imperialista fracaaara no caso de
Portugal. Reconoce, xa que lo-

medidas de seguridade nos
barcos que atravesan o Canal
da Mancha, da que ton prlncipales respontables os estados
francés e inglés, levou ao naufraxio a un petroleiro provocando a conaegulnte catáatrofe na ·beiramar bretona. Os
galegos temos que . aentirnot
magoados por este feito e solidarios con este pobo Irmán
que algón dfa ha de «apreixar na1 red .. inarlfteirat a todas .at arafta1 que arrondan »,
como ben dixo o poeta.

A venda en toda Galicia, · Oviedo, A·vilés, ·Gi¡6n,
Bilbao, San Sebastión, ·Madrid, Barcelona, Xenebra ...
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. A Asamblea -Nacional-Popular Galega
nace eoma unha plataforma apoiada por
unha serie de partidos e. p_
ersoeiros da
polfti~a · galega ir:itéresados ~ en dar u_nha
alternativa dende Galicia á cafda do
franquismo f_rente á Junta ~emocrática,
alternativa .éstá de · recambeo dende unha
perspectiva espa~ola

e liberal á dictadura. A medida que se
.consolidou esta alternativa
somente- a UPG manterfa o seu apoio.
Asf coma a. Junta e a Táboa Democrática
quedaron coma alternativas
conxuntural~s que non sobreviviron á
consolidación do marco democrático
formal, a AN-PG formalizouse, dende o

1.0 Plenario en abril do 76, nun frente
patriótico cun programa recollido, a
rafz da súa disolucil>n; do Con~ello
de Forzas Políticas Galegas e que .mantén
na actualidade.
A Asamblea Nacional- P.f?pulçir xurde :·
pois, coma organización
política, en abril do 7 5.

A AN-PG xa é legal

A división de Galicia en sete zonas: A Coruña, Santiago,
Ferrol, · Lugo, Ourense, Pontevedra é Vigo, con representación na dirección nacional, asf
coma a estructuración das direccións locales e das coordinadoras de zona foron as conclusións do 1.0 Plenario, celebrado en abril de 1976, e ao que
xa non asistiron un grupo de
profesionales que non aceptaban o feito da colonización de
Galicia nin estaban dacordo co
símbolo elexido (bandeira galega con estrela roxa de cinco
puntas), e que logo constitulrían a recentemente autodisolta APG (Asamblea Popular

G.glega). O 2. 0 Plenario plantexeouse despois das primeiras
movilizacións que tivo a ANPG por toda Galicia e a ampliación da militancia, que esixfa un programa máis concreto, decidíndose a adopción das
Bases Constitucionales da Nación Galega, coma obxetivo a
medio plazo, e a creación do
Bloque Nacional- Popular Galego (BN-PG), xunto coa UPG,
que participada nas Eleccións
Xerales do 1 5 de xunio obtendo un porcentaxe de votos importante tendo en conta as cativas posibilidades económicas, a ilegalidade das dúas formacións políticas e a falla de
medias materiales. A alternativa das Bases Constitucionales
viña representar unha alternativa de Goberno galego cun
feixe de medidas políticas,
económicas e sociales pra a
descolonización de Galicia
frente ás posturas autonomistas dos demais grupos.
O 3. 0 Plenario, en Outono
do 77, aprobou os Estatutos
que regulaban as competencias da dirección e da base, e
tamén un programa mínimo
pra as eleccións municipales
aberto ás demais forzas políticas que o asumiran. Neste 3. 0
Plenario formalizouse organizativamente, reafirmándose a
postura anticolonialista frente
ás outras forzas que apoian na
práctica a autonomfa e a un
pequeno sector autoesclufdo

CADRO BRANCO

CADRO NEGRO

A AN·PG, tras un ano de loita, foi legalizada polo Goberno
español. A Democracia en Galicia un pouco móis cerca.

A UPG, Partido Comunista
Galego, permanece a(nda sin
legalizar. A loita pola Democracia continúa.
·

A súa capacidade de movilización e a súa incidencia no
seo das clases populares non
tardou en poi'lerse a proba:
Monforte, contra a ceiulosa en
Quiroga, Foz e Ponteareas;
contra a central nuclear de Xove; contra as espropiacións
das Encrobas; contra o roubo
da praia de Baldaio; no «Dfa
da Patria Galega» pola defensa
das Bases Constitucionales.
Milleiros de persoas movilizadas en cada ocasión polos
seus problemas concretos
viñan demostrar a incidencia
cada vez maior da AN-PG no
seo do pobo galego e o medre
da concencia nacionalista no
noso país.

HISTORIA DOS PLENARIOS

AS BANDEIRAS GALEGAS CON ESTRILA ROXA ESTIVERON PRISENTES EN TODAS ·AS
MOVILIZACIONS POPULARES GALEGAS.
.
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NACIONAL
que pasara a apoiar posturas
estatutarias.

A LOITA POLA LEGALIZACION
Nos derradeiros tempos a
AN -PG reforzou a loita de cara
a conseguir a súa legalización
nun marco polftico no que to-

das as forzas, agás a UPG,
iban sendo legalizadas automá1icamente namentras aos
nacionalistas trataban de Illalos o Goberno e a mesma esquerda española que dun xeito
ou doutro participa no mesmo.
A petición de legalización presentada en Marzo do 77 era
rexeitada no vran pa sado calificando á AN- PG de «asociación benéfica», coma último CJ>
intento illacionista. Nas cida- ::S
des, vilas e aldeas galegas re- ~
collranse as firmas de 39 mil
LOIS DIEGUEZ, DA SECRnARIA COLEXIADA: «EN TODO INTRE A AN-PO ESTA PR~TI PRA ROMP.ER A DEPENDENCIA
galegos que pedian a legalizaCOLONIAL DE GAUCIA E ABRIR UNHA ESPERANZA DE FUTURO AO POIO GALEGO».
ción da AN -PG, namentras os
parlamentarios galegos f adan
gua e da cultura e da carencia
AUTOGOBERNO: coma o exercendo rea1mente o poder
o xordo ás distintas peticións de institucións propies. Esta exerclcio da súa soberanfa por político sin caciq1:Jismo nin -rede pronunciamiento sobor do
situación, asegún analiza a parte do pobo galego e que pr~sión.
tema. As mesas de propaganAN-PG, provoca a converxen- impHca o dirixir el mesmo a
FORZAS POLITtCAS PAOda en toda a nación así coma
cie de intereses de obreiros, Aefor.ma Agraria e Pesqueir:tt,
P\AS: ao pobo galego ooos milleiros de carteles aprelabregos, mariñeiros, profesio- 00ntro4ar os seus recursos e rrespóndenlle
organizacións
gados e a decisivas movllizanales. e pequenos propietarios atorr.os, asr coma o proceso de galegas que non traicionen os
cións dos labregos contra a
industriales e comerciantes, industrialización necesar\o pre
intereses. nacionales· e popula-:
couta empresarial e folga do
pra conetiturrse coma un fren- dar traballo a todos ns Terra res.
leite xunto coa «Xornada de
te patriótico que loita pola so- . rematando coa emigración, e.
DEFENSA DOS INTERELoita do 2 7» Influíron no Goberanra nacion~I, pola dignifi-· o e~e)(ir os seus representantes SES POPULARES: dado ocaberno de cara a que o proceso
cación e recuperación da cul- polfticos.
rácter popular do nacionalisde 1 ga lización rematara xusto
tura e pre sacar o pafs do atraANTICOLONIALISMO: ~ mo galego.
ao no d enc tarse pra unha
so económico e rematar coa AN-PG loita frontalmente conrg nizaclón que , e pesares da
esplotaclón e as condicións de tra· o asoballamento eoonómi- PROGRAMAS A MEDIO
E A LONGO 'P LAzo
súa <di g lld d », d mostrou
vida miserentas das clases po- co, poHtico e cultural do imper it ra m nt a súa lmplanpulares galegas.
BASES CONSTITUCIONArialismo do Estado español.
t ción po ul r na no o nación.
A partires desta concepción
DEMOCRAOA: só vn go- LES: Constitúen o programa a
Naclonal-PoA A m 1
anticolonial, os prlnclpioe polf- berno popular galego será un medio ~azo pra descolonizar a
pul r Gal ga define e coma
ticos que informan o programa goberno democrático, no que · Galicia. A AN-PG ffxoo seu
org anización polftica interclada AN-PG e determinan a súe o pobo esprese libremente . a despois da disolución do Consista aglutinante das distintas
práctlca, concrétanse nos se- súa vontade sin coaccións sello de Forzas Políticas Galecl ases e sectores soclales integuintes puntos:
resados no proceso de descoAUTODETERMI NACION
lonizac ión de Gallcia , dunha
POLITICA DE GAUCIA: entenGalicia esportadora de matadida coma o dereito de todas
rias primas sin transformar e
as nacións, e polo tanto de
de man de obra barata , provoGalicia, de decidir libremente
cante do subdesenrolo econósin interferenmico, do asoballamento da lin-

4/ABOSATEBBA
gas. Consiste nunha serie de
medidas económicas, polfticas
e sociates das que a posta en
préctica supoñeda a soberanía
do pobo galego. E un programa radicalmente oposto· és alternativas do Estatuto de Autonomf a, o cal, asegún a propia AN-PG, «é unha concesión
graciosa do poder que non impfica o reconocemento da soberanfa galega·, que resulta totalmente ineficaz· pra as esixencias polfticas, económicas
e sociales do pobo .galego».
No eido económico, as Bases postulan unha industrialización racional de Galicia qµe
non destrague os recursos naturales, creadora de emprego e
capaz de rematar coa sangria
da emigración, e que permita
levar a cabo a reforma agraria
e pesqueira desenvolvendo a
economia en función dos intereses galegos.
A nível político contempta
uns prinçipios mínimos de soberanfa institucional, como
son a. Asamblea Constituinte
de Galicia que dote ao país
dunha constitución ,galega e
democrática e dun Goberno
galego con competencias suficientes pra poñer en práctica
as medidas previstas no program~.

Estas medidas compleméntanse con outras de tipo social
e cultural encamiñadas. a conquerir unha sanidade ao servicio do pobo; unha política de
vivenda pra uso das dases populares, e, en xeral, a unha millora· das condicións de vida e
de traballo do pobo galego,
xunto coá normalización da
nosa tingua e_cultura e un ensino nacional e popular.

Ferramentas en xeral
Fóntaneria e griferfa

Artfoulos de bazar
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Mentras os· diputados Meilán Gil
e Vázq~e.z Guillén, xunto co Gobernador
Civil da Cruña e o Alcalde
de CarbaHo, levaban· a esta vila a
operación «UCD en marcha»
e argallan dar sólueión ao problema
sanitado de Bergantiños amañando~
a carretera da Cruñ·a pra acceder.
fácilmente ao Hospital desta
cidade -~n decatarse de que dende
algÚns lugares da comarca
hai máis de 80 Km- e poñendo
ambulatorio
a funcionar
que · só esiste .teórica mente
-aínda. que, asegún os veciños, .hai
médicos eç>brando un.ha nómina coma
se estiveran traballando-, o movemento
cidadán reivindica un Hospital
pra a çomarca de Bergaritiños, e a
Asociación de Veciños fai
varias denuncias da situación
sanitaria da bisbarra
que topan con ouvidos xordos.

un

100.000 PERSOAS

SIN HOSPITAL
A comarca de Bergantiños, con
máis _de cen mil habitantes, non
conta con ningún centro de carácter hospitalario, e a situación sanitaria é un reflexo da situación nas
outras zonas da nosa náción, onde
os fundamentais problemas son a
falla dunha medicina preventiva, a
insufiencia do número de médicos, a carencia de camas, o alto
ritmo e falla de seguridade no traballo -esto tendo en conta que o
sector agrario é maioritario e logo
con mínITTias condicións de comunicacións-, seguido dun considerable porcentaxe de mariñeiros,
as condicións de traballo e vida
dos cales son similares ás dos labrégos. Esto f~nos pensar que os
veciños teñen máis ca razón ao
repoñerse encontra da administración por non atendelos na solución deste crucial problema.

nacionalistas, c.onvoca unha ma.nife.stación que encabezaba unha
gran pancarta, «Exisimos o Hospital comarcal» e na que ·p.a rticipqu
todo o pobo bergantiñán -en
· número superior ás tres mil per- .
· soas- pese ao boicot activo de
todas as organizacións polfticas e
sindicais non convocantes.
Múltiples pancartas facía~ alu~
siqn á necesidade dun Hospital
pra a comarca de Bergantiños, á .
socia!ización da medicina, etq. e,
en.tre outras, escoitábanse as consignas, Hospital comarcal querémolo xa, Galicia ceíbe; poder po:pular...

· A manifestación rematou diante do axuntamento de Carballo diri)(índose aos manifestantes o conocido .membro da Asociación de
Veciños, Pedro Albarrán Carmona; que denunciou as. condicións
sanitarias da comarca, as condiciónsº urbanísticas (falla de alumeado público, de recollida de
basura, etc.), as comunicacións e
às condicións de traballo dos ve-.
ciños: éste é o fruto· do caciquismo que impera no noso pobo e do
colonialismo que impera en GaliAsegún a Asociación de. Ve- cia; Léronse, asimesmo, · comuniciños, que conta hoxe con máis de cados da UPG, AN-PG, UMG,
cinco centos de socios e un forte ·1NG, ERGA, CC.LL., todos eles
apoio popular, o Ambulatorio tal aludindo a que. a sanidade tén
como o queren montar os que que estar ao ·servicio do pobo e á
non lles interesa solventar os pro- necesidade dunha medicina preblemas da zona non é máis ca unventiva, salientando a AN-PG que
ha trapela pra parvos, e coidan
os problemas da sanidade en Berque e)(iste unha soia alternativa · gantiños son reflexo da sanidade
viable, a construcción dun Hospien Galicia e esta somente se pode
tal comarcal pra atender as nece- . resolver dende unha planificación
sidades sanítarias da bisbarra.
galega. A ING, pola súa banda,
Un médico namais en cada
denunciou o. pacto da Moricloa
a)(untamento con máis de mil cinonde falaran de crear c~lulosas,
cocentas cartitlas tén que limitarnuclearés, etc., e non se lembrase a firma~ volantes pra que os
ron dos centros sanitarios. Outro
pacientes vaian a outro médi~o, e comunicado alude á mortalidade
¿ quén sabe cómo chegan?
infantil: ... A mortalidade infantil é
a maior do Estado. Español, e
MANIFEST ACION POPULAR
referf ndose a unha nena que morreu de meninxitis o Vernes SanXa que as reivindicacións do . tos di o comunicado morte que
pobo non consegufan efectlvizarnon fai máis 'ca denúnciar o despfecio · que a Administración esse, o pasado domingo a Asociación de Veciños, apoiada polas or- . pañola sinte polos intereses popuganizacións políticas e sindicais
lares galegos.

Se aos labregos da nota naci6n, tomando coma referencla unha e1plotaci6n de cinco vacas e 6 Has., a pro.
ducci6n dun litro de leite 1up6nlle1, en: t•rmino1 reais, un
coite de 23,33 pesetas e o Goberno e 1indlcato1 e1paf\ole1 acordaron fixarlle un prec:io oficial de venda a 16,75
pesetas o litro.
· Se o ·sindicato labrego Galego-Comi1i6n1 labrega•,
-organización de clase. malorltarla no noso agro, que tén
· protàgonizado at .móis importan!et movillzaci6ns e traballo constante en defensa dos dereitot e e1ixencia1 dos
labradores, non foi ae:'mltldo 61 reunl6n1 que fixarfan 01
preciot dos productot agrfcolas.
·
Se, ·pola· contra, producto1 importantes noutras naci6ns do Estado ~oma os cereais, remolacha, algodón, foron claramente beneficiados e protexidos e, nembargantes, un elemento básico na Monomfà agrarla galega 6
des valo rizado.
Se todo e1to pasou, non 6 pra e1tranar1e que as
CC.ll. vifteran calificar os resultados das negociacións
madrileftas coma «farta democrática que o Goberno e 01
sindicatos espaftolas e caciquilel acaban de consumar».
SACRIFICAR OS
INTERESES GALEGOS .
Neste senso, é comenente lembrar que dende o primeiro
intre o sindicato galego denunciaría sistemáticamente o intento en illar á represéntación dos labregos do noso pafs asf
coma a usurpación, por parte da COAG -Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos- dunhas competencias que non
lle correspondfan, nin lle interesaba, a efectos prácticos, defender as reivindicacións dos labregos galegos. Por esta
razón, as CC.LL. endexamais áceptaron que o Goberno, facendo uso e abuso de poder, rexeitara a súa presencia. Despois de iniciarse a folga do teite na nosa nación, os portavoces das CC.LL. conseguirían negociar co Ministerio de Agricultura, ao través do FORPPA, un precio de 18,25 peseta
así coma dous puntos do contrato coas Centrales Leiteiras:
doble control da calidade do leite, pagamento nos 1O prim eiros días de cada mes e paso á propiedade do comprador no
intre mesmo <;ia recollida. Pero no fin das negociacións oficiais de Goberno, sindic·atos empresariais ou para- institucionais e máis a COAG, incomprensiblemente, remataríase por
reducir de maneira sensible o precio. O resultado foi tan fraudulento que outras agrupacións que traballan no agro galego
-integradas na Coordinadora e que lle deran o seu apoio pretenden responsabilizar agora a ésta por non defender, din ,
o acordado previamente e firmar uns precios lesivos pra o
agr.o galego. Afirman esto as mesmas agrupacións que haí
pouco contribufran a imposibilitar a presencia das CC.LL. nas
negociacións.

A AN-PG XA E LEGAL
Vén de ser legalizada a Asamblea Nacional- Popular Galega. O Goberno español reconoce, así, o estatus )(Urfdico que
lle cor.responde a unha organización patriótica que desempeñou un papel fundamental na clarificación do panorama
político galego.
- A actividade da AN-PG na súa corta pero fecunda historia
veu potenciar as movilizacións populares co gallo de problemas concretos -emigración, industrialización irracional-,
contribuindo a implantar no pobo ç¡alego a imaxe do nacionalismo popular cun programa de loita pola autodeterminación
política, contra do asoballamento económico e a recuperación da nosa cultura. Froito deste traballo é a realidade actual
do nacionalismo galego, cunha amplia base social e cunha
alterna.tiva anticolonialista. O Goberno ·español obrigarfa a
que a AN-PG tivera ·qué concurrir ás eleccións lexislativas sin
legalizar, integrada no BN-PG, situación na que estivo deica
agora contra todos os principias da démocracia formal.

CAMBIO DE SIGLAS
NO CONGRESO

ar
al

A loita armada nofJ pasa, ao menos nos prósimos 6 meses, por matar Guardias Cíviles, senón por golpear os ir:itereses do monopolio capitalista» eran declaracións recollidas na
roda de prensa que deu remate ao congreso do denominado
PGP, e que contou, curiosamente, coa asistencia dunha representación do PC, partido que se tén significado polo seu
empeño legalista e as acusacións de desestabilizar a democracia ao referirse á UPG, singularmente cando se tratou de
custionar· a súa política de compromiso co Pacto da Moncloa
ou coa defensa da Preautonomía.
Por outra banda, neste Congreso asistimos a u11 cambeo
de si.glas por parte do grupo que viñera utilizando a denominación de UPG-LP, feito que conta con antecedentes na histeria polftica máis prósima do noso país, coma foran no seu
día o dàs CC.LL. «Terra» ou o 'grupo que formou a APG e que
nun primeiro intre se mantivera baixo as siglas da AN - PG.

NACIONAL

6 / ANOSA TE1lBA

A emigraci6·n galega
nas plataforMas do pet.r61eo
Cando en Alemania, Francia e outros países desenrolados de Europa, clásicos receptores da emigración
galega, empezou esto a Ir a menos, abriuse un novo
campo pra recoller os mlllelros de homes que
deixaban a súa terra na percura dun posto de traballo:
as esplotacións de petróleo do Mar do Norte. Esto
máis adiante foise espallando cara outros sitios méis
de lonxe: Golfo de México, Golfo Pérsico, Suleste
Asiático, etc. Estes novos campos de traballo, xa que
logo, cumpliron e cumplen a misión de seguir
absorvendo a man de obra que a nosa terra vén
esportando dende hai séculos.
X.R.
COMO CONQUERIR
UN POSTO

DE TRABALLO

posibilidade de voltar aló por unha tempada.

O CONTRATO DE TRABALLO

O centro principal deste gran
Na meirande parte dos casos
mercado de traballo é a cidade
os contratos son «piratas», é decir,· ·
holandesa de Rotterdam, onde as
feitos non baixo da lexislación do
grandes compañlas de esplotapais de onde é a compañra, USA,
clón do petróleo coma a BROWN
ou Holanda, senón baixo a lexislaNESTA ILLA DE FERRO NO MEDIO DO.MAR TRABALLAN, Í4 HORAS A SEMANA DURANTE MESES,
& AOOT, a HEEREMA, a SANTA ción duns países coma Panamá,
CENTOS DE GALEGOS PRA GAÑAR A VIDA
FE, a NEDERLANS e outras ma- Antlllas Holandesas, etc., xa que
no lmport ntes, stableceron as
ahl as compañlas non pagaan cá- pra calquera outro traballo, e se dendo, máis mal ca ben, cos seus cualificado, pero esto non é a reasúas x ncias de contratación de
lidade do salario dun mes, xá que
non está dacordo pode ter ben se- mandos.
seque ningún dereito.
p r o 1.
as horas normales de traballo nun
Grande
guro
que·
non
bota
máis
de
12
hoé
a
amalgama
de
traUnha cláusula moi significativa
Polo t nto, c lquora que teña
ballos: mariñeiro, soldador, axu- mes de 4 semanas veñen sendo ·
do que pode ser ún destes contra- ras a bordo 'do barco.
de nrolor
nunha destas comdante de soldador, electricista, 160, riamentras alí trabállanse
tos é a seguinte: Tanto. o Patrón
O TRABALLO
paril
tér qu tra ladarse a Aotmecánico, engrasador, cociñeiro, 336 horas, que é máis da debia
como o Empregado poden, dest rd '1m,
qu
lgunha que
O primeiro que cómpre suliñar camareiro, lavandeira ... , e moitas das horas normales de traballo. O
pois do notificar axeltadB1nente fJ
teñ n
outro porte, rematar este contrato é que nlngún personal galego son as diferencias salariales entre que quere decir que alí un home
u ax nt a Ga
(que é a malorra absoluta dos tra- cada unha das distintas profe- nun mes traballa dous., sendo
ln cuusa aparente... O Patrón,
todo cen Jo t ñen non embargantes, tén o dereito balladores) vai traballar nas plata- sións, o cal favorece enormemen- entón o salario ·a mitade do que
rnoit urx nel de rnêln de ·obra.
realmente é.
de rematar este contrato e de formas de estraccíón do crudo, te ao patrón, xa que lle facilita
Unh v 1 on Rottodarm, cómDe todos os xeitos, esto non é
máis
o
control
sobor
dos
traballasenón
na
construcción
e
montaxe
despedir ao Empregado sin aviso
pr m terse n lgunh das moitas
o que lle interesa ao emigrante,
previa, no caso de que o Empre- das mesmas ou dos oleoductos dores.
pensións pra mlgrantes onde se
Os accidentes están ao orde do pois cando se sae da terra xa se
gado non cumplo co seu traballo submáriños pra levar o petróleo
é splotado dun xeito descarado
df a, xa que os traballos están vai disposto a todo, e sobor de todacordo co estipulado neste con- deica a costa.
tanto polos donos das pensións
O traballo nas plataformas, un- cheos de riscos, tanto polo moito do a gañar o máis posible no metrato a satisfación do Patrón, ao
coma polos xef s ou axentes das
que se lle chamará despidos por ha vez feitas e postas en funcio- e moi âpurado do choio coma po- nor tempo preciso, e entón é candev nditas compañlas.
namento, é pra os holandeses, las grandes cargas que andan por do se lle ve a rentabilidade a un
causa.
«LA FOR DE GALICIA>>, propieianquis, ingleses ou noruegos, to- enriba das cabezas dos traballa- traballo que vai resolver momenOutra das cláusulas di testuaidade do famo o italiano Gino,
táneamente algún problema.
dores.
dos eles persoal especializado.
mente: A pesares de que o Em«AMEAICAN BAR», no barrio de
Todos estes cartos pódenlle
Vén
sendo
rara
a
tempada
que
pregado foi contrBtado pra desonO primeiro gran problema con
putas, propiedade dun tal José,
ro/ar o traballo en principio espe- que· se atopa o traballador ao che- non hai algún morto e logo un bon parecer moitos a quen os mira
galego el, e casado cunha holancificado, o Empregado estará de. gar ao seu barco é a dificultada do feixe de feridos: -eivados, tocos, dende eiqul, pero pra quen trabadesa, «EL TORERO», «LAS TRES
acordo en desenrolar calquern ouidioma, pois todos os mandos que sin pernas, coxos, etc., e outros lla coma unha besta lonxe da súa
CARABELAS», «BAR ESPAÑA», o
tro traballo que lle polda mandar tén son, normalmente, estranxei- moitos que teñen que pasar polos terra sempre serán poucos, e so«STELLA MARIS», son algunhas
o Patrón co mesmo salario/hora
ros, é decir, unha. maneira estrana hospitaies pra seren curados dal- bor de todo vendo como outros
delas, onde algún dos axentes das
homes simplemente por ser ian·
especfficado.
de falar, unha maneira estrana de gunha lesión.
cornpañías coma o Sr. Montero e
Algunhas compañlas teñen uns · qu is ou holandeses levan a dobla
Todo esto quere decir que, ain- ·traballar e t.mha maneira estrana
outros cobraron certas cantidades
bons seguros, pro outras coma a do salario ca eles con condicións
da que un home seña contratado
de ser.
de floríns por un posto de traballo,
Pouco a pouco vaise ún afa- Brown & Root carecen por com- de 't raballo moito menos -Ouras.
pra a oficina ou pra a cociña do
e ainda lles habia que quedar moi barco, en calquera intre o Patrón cendo a esta nova realidade, e ao pleto duns seguros dignos ·pra os . ILLADOS DO MUNDO
Consecuencias pra os traballaagradecidos polo favor.
pouco tempo xa .ún se vai entep- seus· traballadores, limitándose a
pódeo mandar pra mariñeiro ou
Outro elemento de m.oito coimandatos pra a casa despois de dores serán· o total desvencelio da
dado é o representante do Banco
teren u~ grave accidente, e hai súa lerra, da realidade na 'q ue se
Pastor en Rotterdam , que querfa
que moverse moito pra poder co- desenvolven os seus -paisanos, os
obrigar aos emigrantes a ingresar
brar a incapacidade de traballo seus amigos. Moitos sentrmonos
o diñeiro no Banco mandando os
estranos na nosa terra despois de
por un accidente.
pasar catro ou cinco meses sin
cartos pra acó non en divisas
O QUE SE «GAÑA»
senón en pesetas, e quedándose
Hai quen pensa,· porque asf llo máis noticias ca unhas cantas
el coas divisas.
fixeron pensar, que o traballo nas cartas ou un número dun xornal
Roldando todos estes tugurios
plataformas é unha bicoca polos con dous ou tres meses de retraso.
tén que pasarse o emigrante un,
moitos cartos que se gañan.
dous ou tres meses pre conquerir
Pois ben, imos tratar de desci- ¿De qué te podes enterar dende
Nova Zelanda, Tallandia ou o Golun posto de traballo. A consecufrar o rnlsterio:
ción do posto de traballo vén cheA semana de traballo é de 84 fo Pérsico 7 Oútra das consecuencia seré a lnsolidaridade e o
gando case sempre cando xa o
horas: 40 normales e 44 estras.
emigrante esgotou as 40, 50 ou
A semana empeza e remate a egolsmo que vai prendendo pou60 mil pesetas que levaba consimedianoite do domingo. Esto co a pouco en cada home, que
go, pois a «mafia» (como famlliarquere decir que se traballan 12 chega a convertilo nun adulador
mente son chamados os donos
horas diarias, esquencendo que dos mandos e nun traidor pra os
dos bares e todos os que están
hai sábados, domingos e festivos. seus compañeiros, dadas as inedentro do nepociol sabe mol ben
Cando se entra nun barco destes sistentes defensas frente ao capri-ónde, quén e cándo dispón de
pérdese a noción do tempo en cho do xefe, que pode poñer a ún
cartos e quén non.
dfas pra pasar á noción de traballo na casa cando lle pete. . .
A todo e:;to hai que engadir
Esta é, pois, a triste realidade
e horas de descanso. E todo esto,
que ên calquera intre ún está escoma mlnimo durante tres meses. de máis de 25 mil galegos espa¡Josto a que a policia holandesa lle
O que pode gañar un traballa- llados polo mundo adiante na perbote a man e o poña inmediata- UN TRABAUO DIFICIL E ESGOTADOR. MAlAS CONDICIONS DI VIDA, 1 CONTIATOS dor ao mes anda arredor dunhas cura dun medio de vida que ~les é
mente de volta na súa casa , sin EN BRANCO PRA UNS HOMES QUE LLO OAH TODO AS COMPAÑIAS ESTRANXEIRAS 90 mil peselas no persoal non negado na Terra.
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«Recorrede: as rúas de Xerusaltln; ollade e lnformádevos;
buscado: polas súas prazas -a ver se atopades un
varón, ún soio., que obre asegún xustic./a, .que. garde
' flde /idade, e perdoarei/le».
Xeremfas, cap. _5, vers. 1

·. Cando o Blsµo de Mondoi\edo-Ferrol,-. M lguel· Anxo
Araúxo lglesias, nun tempo o portavoz méis crftlco da
xerarqufa ocles.iástica no noso pafs, evitou manifestarse
directamente sobre temas que forman parte do seu dfa a
dfa, preferindo .elaborar as respostas el soio,

esta .entrevista deixou de ser entrevista e reconvertiuse
nun custionarlo q11e impida a intervención do xornallste,
· a aclaración, o contraste, a recollida lisa de actitudes.
Non queremos, pois, opinar dos motivos desta cautela
· ou silencios implfcitos.

«0 meu pobo está asoballado ·por bertoláns e
apoderáronse del os cobrsdof9S de trabucos. Pobo meu,
os qu8 chs chaman benaventurado, eses son os que t8
tra~n enganado e desfán o camiño que ti debes seguin>.
lsafas, cap. 3, vers. 12

MONSEÑOR ·ARAUXO
«Cecais sf, pero ... »

. Sobor do Concilio Galego
vostede falaba hai algún tempo
que tal como estaba plantexado . non permite a participacl6n
_popular, nin pulso as opini6n1
dos galegos encol dos tema1
conciliares. ¿ Cól 6 a 1úa postura
actual?
O Concilio Pastoral de Galicia
foi unha oportunidade tiistórica
pra a Igrexa Galega. Teño que reconocer que non se aproveitou na
medida que seria de desexar. As
causas son moi complexas. Nembargantes penso que, aínda con
todas as súas limitacións, sinala
un fito na historia relixiosa de Galicia e que xa non se poderá facer
a historia d~ Igrexa Galega sin fa. cer referencia a este acontecemento.

O seu labor comcr Redor do
Se~lnario de Ourense conduciu
6 formaci6n .dun grupo de
sacerdote• pro9reli1ta1 que dinamizaron o labor pa1toral na
. diócesis. Hoxe este1 sacerdote•
at6panse «inhabllitado1» pola
xerarq-ufa de Ourense. ¿Cól , ,a
_~úa ~pini6n - sobor do ·- tema?
A miña- esperiencia coma pro. fesor e rector do Seminario de
Ourense foime moi agradable.
_. Tei'lo os millo.res recordas daqueles tempos. Traballei alf por formar sacerdotes, sacerdotes, nada
de progresistas nln conser:vadores. O meu labor foi levado a cabo ·
antes do Concilio, durante o Concilio é pouco máis. Non son quén
pra xuzgar os resultados do meu
traballo, nin moito menos a situación dalgúns sacerdotes aos que
eu axudei a fomiarse. Só che poido decir, que a todos quero e recordo con agarimo.

¿Coida vostede que a po1ici6n da Xera.rqufci Ecle1ió1tic~
. espaftola encol do tema da 11·
bertade de ensino · pode ser
asumida en Galicia, cos ·p..Obl•
mas que está provocando na
nosa naci6nc falla de etcolariza·
· ci~n, precios prehibitivo1 no1 colexios privados, induso rellxio101? ¿Pensa que' xusto o·ai1tema de .1ubvenci6n1 do - Ettado
ao en1in~- privado?
A miña postu_ra. encol do ensino tamén foi· definida públicamente e mesmo en galego, haJ uns
dous anos~ Estou a prol da libertade do ensino e encontra da escola
única. Todo ensino ha de ser un.
servicio público que pode ser
prestado pola iniciativa privada ou
pola -iniciativa estatal. Se a transmisión da cultura non ·se fai na libertada, entón non serfa unha auténtica transmisión de cultura; rematarra por impoñtirse un tipo homoxéneo de home. Cando estamos a defender a democracia, ba-

seada na libertada, u.nha escola
iCõt 6 o teu ·punto de vilta
única non deixada de ser unha
encol _dos· p~Oblema1 sociale1
dictadura do pensamento, a pior e que afectan ao pobo galego:
máis fonda das dlctaduras.
emigraci6n, paro, etc.?
Estou dacordo en que o papel
En canto ao problema da emido Estado na planificación do en- . gración galega, levo xa escrito da.:
sino deberá ser cada vez máis imbondo. Dá a sensación de que Gaportante. Con esto non quero delicia naceu ;pra amigrar. Parece
cir que estef'la dacorqo co ensino evi9ente que unha das causas
de hoxe. Pra min o problema do desta nosa sangrfa emigrante está ,
ensino clasista, que rexeito; está .na pouca ater:ición que os poderes . _
no problema da gratuidade. O sis- centrales e máis o gran capital' letema das subvencións, tal como van pre-stado ap- noso pobo. Un
está agora, coido que non é o mi- . pobo sin comunicacións viarlas,
ilor. Eu preferirfe, primeiro, que ta- cunha a~ricultura subdesenrolales subvencións fosen ás famillas, da, sin industria, non tén _outra sonon aos centros, e segundo, que o . lución · ca emigrar. ,A_ emigración
Estado. facilitase a presencia· da galega foi sempre unha necesida. iniciativa privada no mundo .rural. de económica, nunca un dereito.
Estou convencido de que aquela A situación actual da emigración
iria, nunha parte non pequena. ao é mol doente, xa que ao atoparse
mundo rural ou mariñeiro se o Es- por unha ·banda préctlcamente
tado lle dese facilidades pra face- · pechada, e por outra ao non
lo, que non o leva feito. ¿Qué sen- crearse en Galicia novos postos
tido tén de economfa que se de traballo, o emigrante atópase
constrúa un novo colexio nacional nunha situación cáseque desesao pé dun colexio privado, cando perada. Non podemos tampouco
non hai matrfcula dabondo pra os esquencer que os menos favorecidous 7 Pois esta lévase feito no dos pola emigración levan sido osmesmo mundo. rural.
mismos emigrantes e o seu pobq.
o dii'leiro da em lgración non tén
sido empregado no desenrolo do
noso ·pobo. O grande capital ffxose con et e cecais parte volva
· estar no estranxeiro, posto a bon
recaudo.
Este problema da emigración
vai mol vencellado co problema
da falla de postos de traballo e a
realidade actual do paro. Xa vai
facer .un ano que chamei a atención encol deste problema do paro, que se leva agravado dende
entón. Só na cidade do Ferrol debe haber uns dez mil parados e, ~
polo de hoxe, non se albJsca espe-~
ranza de solución. Eu certamente ·
non a tei'lo, pero coido que é un
problema ao que hal que prestar- merciallzación dos _ productos
lle a maior atención.
campesiños, os cretos, os pracias
Outro problema social da Gali- dos seus productos, etc. Eiqu( sf
cla de hoxe, é o problema dos ho- que é todo un mundo que hal que
mes do mar. A pesca está a_sufrir refacer, sin esquencer o problema
unha .crlsis mol grave pota deter-- da cultura e promoción cultural do
mlnación das dúas centas millas labrego, pois cecais ahf esteña
por toda a estructura socio- grande parte da sol_ución aos seus
económica desta lndustria.
problemas.
Pero pra min o problema máis
Eu teño esperanzas que os gafondo d~ Galida é o prob~ma do legos tomemos conciencia da nomundo rural, o dos nosos labre- sa identidade-, dos nosos problegos. O campo galego non leva ti- mas e das nosas posibilidades· e
do a atención debida. A nosa agri- poidamos chegar a ser os verdacultura é unha agricultura subde- deiros protagonistas dunha transsenrolada, afnda oonocendo os formación fonda e radical.
pequenos adiantos que se- levan
Vntede nalgunha carta paafeito. -lmpónse un estudo seria e
práctico de reestructuración do toralf.onunciouH pola promonoso campo. O noso· campo tén ci6n o noso Idioma, ·e nembar•
posibilidades, é un campo rico, gantes atopámono1 con feitos
contradic~rioa coma que
pero- os homes que o traballan
son probes. Hal que revisar moi- seus escritos no Boletfn Diocesatas cousas, coma pode ser eso da no Ht6n en e1paftol e incluso
parece que os Cursos de Formacuota empresarial agraria, a co-

a

º'

d6n· Teol6xica imp6ftenM nHte
idioma. ¿C61 ,, pois, a sUa postura definitiva encol do tema?
_ A miña postura encol do uso
da nosa llngua na Igrexa coido
quedou moi clara na carta pastoral á que ti fas referencia. O que
dixen entón, sigo a defendelo hoxe. En canto a que non parece que
sexa consecuente cos prin~ipios
alf espostos. xa que os meus escritos siguen sendo en castelán,
non é esauto, pois penso que levo
publicados cáseque tantos en galego coma en castelán. Abonda
ver os Boletíns diocesanos aínda
que non todo está aH imprentado.
¿ Oué deberfa ser máis consecuente? Cecais si,·pero non se pode esquencer que estamos nun
intre de cambeo, e non sempre se
pode facer o que se quere _facer.
Hai unha pedagoxía de cambeo.
Por outra banda os atrancos que
ún atopa non son pequenos.
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Portomarín:

Festas de FENOSA
Nos arcos que hai baixo da
Casa-Axuntamento, nunha das paredes,
vese unha placa que reza:
«Portomarfn, llave del Miño en el
Camino de Santiago, ciudad histórica
del sigla XI 1, anegada por las aguas
del emba lse de Belesar, ha resurgido
a la vida, con su intacta monumentalidad,
bajo la égida del Caudillo
Francisco Franco en el año
del señor e MCM LXI 11».
PACO ARRIZADO
Mesmo diante dos arcos do
Axuntam nto hai unha mesa na
que se ven botellas con augardente . A mes está arrodeada dun letroíro no que se lé: «Venta de
aguarclient de Portomarln con la
\l< rantlrt del Ayuntamiento. 175
pts/bot lla».
Detrás da mesa stá unha mo7'1, v stido co traxe tlpico galego,
que vai v ndendo as botellas de
nu arei nto «con la garantia del
Ayunt mionto». Xa choca que,
r. ntr Hsrnndo con t nto lotroiro en
e pur"lol, ~stlvo unh moza dlsf r 11ncl11 nsf. E
1 f !amos:
«['llOll V' tida
f d lrc xe el ga l , r1 por qu como 6 w1tia f sto tf11i t.11 clolquf, qu ríun qu nos v stir11mos d onlonn ... p ro non son
rl.i
,clón
rnc nlno ... pr t{1ron-

s,

no ·ou

O SEÑOR CONDE
PRESIDEO TODO
X o stup ndo grupo de gaiteiros «Os cinco l Galicia»
o
con unto de danzas «Os zoqueiriños» de Oza dos Ríos (A Coruria)
estaban cansos de facer o seu núm ro nun marco artifi ioso, nun
pobo hfbrido de g lego castelán.
Non moi lonxe o bu to do
S ñor Conde pre Ideo todo con
aire cle «faraón». Da «Intención oficial» que hai na organización desta f sta dó boa mostra o que nos
dixo ún qu veu curiose r: <é unhu festa de c reas».
Nós só queremo
inal r que
ste ano entre os «nu vos caballeros de la Orden S renísima de
lo Alquitara» atópa, e don Rlcardo
González de Tejada, xefe administrativo de espi-opk:icións de fENOSA. Nótase que a Fundación
do seiior Conde non somente lle
interesaba a electricidade, como

¿Daquela xa habia festa da
àugardente?
- Non, ..esta festa é nová. A festa
da Pascua hôuboa sempre e había
moita xente. Máis ca agora. Viñan
cobertoreiros, xamoneiros... Toda
aquelo acapoµse. .
Noutra casa do novo Portomarín unha veciña quéixase de que
o pouco que nos quedou é o m áis
·maio porque o millar tapou no todo ó embalse. As hortas que nos
deron son bastante boas pero como non hai con qué abona/as haberá que sementar menos. Dende
logo que haberá que mercar o
abõnà pero nunca será coma an.tes porque como tíñamos abono
de toda elas de gando e as terras
eran boas ao 'millar -con medio
· quintal de patacas... á hora de ir
- recolle/as non habia JfUgada· que
as trouxer.a pra a casa ... E tíñamos
de todo. Agora no monte cóllense
patacas, millo, pro do máis temos
que esquencernos.

se cantaba nunha copia de cego
que deu moitas voltas por Galicia
adia nte. Aos seguidores do señor
Conde tamén lles interesa o folklore. Por eso, dende a friaxe da
súa tumba e dende o busto que
preside Portomarín sigue velando
por todos.
Que a cousa morre, «les pong,o
folklore» pra que canten e non
teñ n morriña. ¿Que moitos choraron porque os botaron das millores fincas q1.;1e tiveron? «El a leo- ·
tiol ahoga las penas, ahora voy y
les monto el día del aguardiante».
E polos ollos de moitos esa humedén non 6 de pena; é do chisco
ela aug rdente.
Polo d mais a \lida sigue. C1aro
que hai veciños que sintan morr ii1 do que lles roubaron.

¿Qué tal pagaron daquela as
terras?
A que/o foi un escándalo. Pagaron ig'u al o mesmo a boa cÓma a
ma/a, a m;/ pesos a área. Se cadra
mil/oraron a/gúns...

¿Tiveron que cambear de vida moitos · veciños?
Sí, embaixo había máis comerciantes. Algúñs dos que deixaron
o comercio están empregados. Un
en Correos, enfín, como -poden.

AS TARTAS

Nuntio dns rú s pondentos que
co11f rr n n o pobo do de Porto111 1rln notllmos, coma se fora un
punto d rom ria, un lr e vir de
x nte que entran nun lqoa l sin
na la e saen cunha ca ixa baixo do
brnzo. E un forno de tartas que,
o eg(1n rezan as caixas, fai a «tarta de améndoas máis famosa de
Ga licia». A dona cóntanos que xa
no pobo vello se facian tartas: «0
abó do meu marido trouxo a fórmula da Arxentina xa hai moitos
anos».
Máis adiante un posto de pulpeiros de Monterroso, que vai a
Portomarf n todos os dias de festa
e de feira. Un dos pulpeiros opina
qLJe o pobo medrou moito dende
o asolagamento , que viven moito
millor. «Se o monte que teñen eiquí vale máis ca o que tiñan em-

¿E vaise defendendo a xente?
ba ixo ... o que pasa é que a xente
agora non quere traballar».
Un veciño de Paradela que logo atopamos pola rúa tamén opina que Portomarin gañou: «Hai
animación sempre. Hai os domingos que vén o folklor~ ... Esto está
sempre moi animado».

non saímos gañando nada co embalse. Pero haí que ir marchando
como se poída. Embaixo tíñamos
boas fincas e leváronas todas e o
monte que temos agora tamén o'
tíñamos antes. Agora eíquí vívimos . algo millar porque traballamos moito máis e· o mundo está
máis adiantado.

O EMBALSE

¿ Qu6 tal se defende o comercio en Portomarln?

Nunha fiestra vemos amosado
un home yello que está ollando
todo o ambiente festeiro. Subimos as escaleiras e logo de abrirnos a porta conversa con nós un
tantiño: Eu son desta comarca e
vivfn no pobo vello ... e dende logo

Deféndese un dia ou d,oµs pero
comercio hai moi pouco. Antes
hab;a máis porque eran corenta e
tantas famílias máis no pobo de
embaixo. Marcharon por ahL pra
os pobos, ou mercaron terras por
ahí por fora.

AOS NOSOS
SU$CRITORES

Rematará falando de que denantés non había festa da augé)rdente. Pero ao vir pra enriba .deron en dar/le un pouco de ovación
con esa da augardente. E augardente faise unha pouca ... Moita
non, porque viñas quedaron poucas. Nós mesmos tíñamos ao mi.1/or 15 viñas e quedáronnos dúas.
Foi un día ao ano na historia de
Portom arln , un pobo hfbrido .
M entras, a presencia do «faraón»,
do Sr. Conde, sigue alf, en imaxe e
en do_
m inio, presidindoo todo, vixil ándoo todo ...

BRU

Pr gámoslles disculpen o
retraso con que lles chegou
o número anterior, debido
a que Correos pechou do
mérco les ao l(1ns.

suteca

- Malame.nte. Se houbera algo
de industria podíase vivir, senón ...
A xente nova está marchando e o
maio é que non ~én pia 6nde.

LIBRERIA XA

Distribuidor
FERRETERIA

Santiogo de C.hlle, 26 - bajo
Telêfonos 59 00 3 - 59 99 72
SANTIAGO

Vila de Negreira, 3
Tlf: 261975

A CORUf\JA

SILVA Po NTEVE D·RA . ..

tA

•
da
r:;ta

l.Jía
ian
do

1aue
~is

'a-

os
·o-

·ar:Je

o
n-

w
3S

lo
ir
~e

JS

1e
JS

";J-

a
·a

i-

n
17

·o

o

NACIONAL

A NOSA TERRA / 9

OS PINOS
A DEGRADACION DO. NOSO CHAN
A$egún o último lnvéntario Forestat do Mlniste-:
rio de Agricul.tura -1973- Galicia tén unha su7"
perficie de 1. 129.000 Has. adicada a alboredo, que
representa o 38,4 por cen da superfície total do noso país, repartida · do segl,linte xeito:

Pinos, 673 .000 Has., das que 55 .000 corres¡:,onden a «Pinus radiata» e 617.000 a «Plnus pinas:ter». Ademais, hai i1 .000 Has. adicadas a outras
coníferas, nas que se inclúen diversas espedes de
pinos. Eucaliptos, 87.000 Has. Carballos,
139.000° Has. Castifteiros, 85.000 Has. Outras especies, 1 77 .000 Has.
Unha serie de razóns biolóxicas f annos ver que
os pinos non son as albres máis axeitados pra façer
repoboamentos indiscriminados en Galicia, xa que
todas as albres pra poderen vivlr neces~tan zugar da
terra auga e sustancias, que pasan primeiro pola
raíz e despois ao tronco e máis ás follas. E nas follas
onde se van acumular elementos coma o calcio,
fósforo, nitróxen.o, etc. , que volverán a quedar no
chan, coa caída daquelas, á disposición das albres.
Este ciclo repítese todos os anos se as albres
son de folla caduca, coma os carballos, pero non
acontece o mesmo naquelas especies, coma os pinos, nas que as follas duran varios anos e a consecuencia deste feito as sustancias .zugadas pola rafz
non volven axiña á terra, ocasionando, deste xeito,
o emprobecemento · do chan ..
Por outra banda, os pinos contribúen a·aumentar a acidez no chan, que en Galixia xa é de por si
dabondo elevada. O degrau de acidez está determinado pola ausencia de ións calcio ou magnesio fundamentalmente, ióAs moi importantes pr~ os ácidos
húmicos que hai no chan. As· follas dos pinos conteñen moi pouca Cé;Jntidade de ións calcio e magnesio e devólvenlle á terra, polo tanto, moita menor
cantidade. destes elementos ca zugaron. Pola contra, as foHas dos carbaHos e dos castiñeiros son ricas nestes elementos e a)(udan de maneira benef~
ciosa a correxir: a acidez. Asimesmo, as follas destas.
albres, despois de caír, desaparecen axiña, · cousa
que non acontece coas dos pinos xa que as súas f~.
llas conteñen sustancias, como a lignina, diflciles de
romper polos microorganismos do chan encargados
de degradar as follas e de poñer a disposición das
albres os efernen~os que liberan. Por esta razón, as
follas longas e estreitas dos pinos acumúlanse na
terra en camadas e tardan anos en desaparecer,
funcionando, ademais, coma un .bon combustible e
coma alimento pra a propagación do lume nos boscos.
Os pinos tamén son albres que interceptan gran
cantidade de chuvia coas súas follas: a cantidade
de auga ·que chega á terra nun dfa de chuvia nu':'
bosco de pinas é moi inferior á que chegada nun

histÓrias dà esmagados

RAMON VARELA DIAZ
Ainda non hal moitos anos 01 pino1 somente
vivfan nos areales e naquelas zonaa de montafta
tan probes que non acoHfan nlngún oútro tipo de
vexetaci6n. Tlftamoa, en ·troques, grandes fragas
de carbaUoa, ca1tlfteiros e moitas outras eapecle1
.de albres, todas de folla caduca, que servfan pra
manter o equillbrio .Col6xlco • m6il de complemento daa nplotàc16nt agrarlaa. No fin do -•~u
lo XIX a «tinta» dot cattiftelro1 detmou oe not0t
bosques. A su1tltuci6n destas alb1'81 non se fixo
hastra que no ano 1941 a Adminl1tracl6n Central do Estado es~ftol leva adiante o repoboamento foreatal ocupando zonas de monte baixo
. e paatoreo e tam•n os antergoa boscOI de castiftelros.

' t

..

....

·

bosco de albres de folla caduca, polo que a sustitu ción de carballos ou castiñeiros por pinos, ou a nova
implant.ación de pinale.s. conleva. a disminución da
auga nas capas superiores do chan, e_polo tanto a
desaparición de espedes adaptadas a este medio, o
que ~ignifica a nivet biolóxico un trastorno do equilíbrio ecolóxiqo.
.
Outro efecto perxudiciat dos pinos é que polas
raices espulsan sus~anclas qufmicas que van afectar
a todo tipÔ de vexetación que viva perto deles, e na
maioria dos casos ocasionará a morte ou axudará á
desaparición de moitas e.species herbáceas que for maban o souto-bosco. Estas sustancias tósicas escretadas polas rarees son arrastradas polas augas
de_chuvia hastra os rfos 9- augas de rega, e poden
chegar a ocasionar Hxeiros trastornas mesmo na vexetación de lugares arredados das zonas plantadas
de pif'\OS.
~stes afectos biolóxicos, coma o emprobecamento do chan, aumento da acidez, escreción de
sustancias t6sicas, disminución da auga na terra,
etc., veñen demostrar a kracionalidade dun repoboamento forestal feito con pinas en Galicia. As
razóns económicas que guiaron este. tipo de repoboamento foron moi claras: a necesidade de abaste.c er a demanda do mercado español de pasta de.
papel e aglomerados, que aconsellaba a plantación
de albres de crecemento rápido. Este repoboamen to le.vouse a cabo sin ningún tipe de anáHris científico, necesario pra un cambeo de-vexetación de tanta
importancia.
·O repoboamento forestal axeitado a Galicia deberfase facer tendo en conta. o seguinte:
1.0 -0s pinos, dado que teñen capacidade pra
vivir en chans probes e rocosos, e hastra na mesma
area, utilizafos pra repoboar zonas con esas carac terfsticas, . axudando asr a que non se erosione esa
terra.
2. 0 -Utllizar albres de folla caduca axeitados
ao noso medio (clima, chan ... ), que aínda que non
son de creçemento tan rápido coma os pinas, en6quecen a terra, conservan o equilíbrio ecolóxico e
en derradeiras teñen unha rentabilidade económica,
afnaa q!,.ie a distinto plazo e pra distintos fins (mob.laxe, construcción naval, embalaxes, toneleda, industrla química e farmacéuti.ca, curtidos, etc.).
3. 0 - 0 repoboamento forestal é un capítulo de
calquera Reforma Agraria e polo tanto debe respetar- sempre aquelas ~onas utilizables pra pasto ou
pra calquera tipo de cultivo, sin jnterferilas nin invadilas.
Somente un repoboamento forestal feito dentro
dunha Reforma Agraria Galega (planificada e executada en Galicia) pode damos a segl:Jranza de servir únicamente intereses galegos tanto dendas do
punto de vista biolóxico coma do económico.·

Por X. MARIN

OMUNDO
Farid Fayez, portavoz da OLP en
Galicia, espresaba deste xeito o significado do 30 de marzal mentras a
resistencia palestina enfrenta no Líbano un intento máis de aniquilación dos seus dereitos por parte do
exército israelf, a negación do dereito a vivir no seu pais, a recuperar o
seu país. Unha invasión que recolle
o froitc da colaboración do fascismo e do imperialismo encontra da
resistencia palestina con espreslón
nidia nos feitos do 1976, cando os
falanxistas libaneses montaron un
exército pra loitar encontra das ~or
zas progresistas daquel pa(s aliadas

da OLP. No 76, o pobo e a esquerda
libanesa xunto coa reslstencla palestina enfrentarfanse non só aos
falanxistas senón asimesmo ao
exército slrio e ao exército lsraelf e
porque cada minuto calaunha bomba nos campamentos, porque nunha guerra aberta era lmposlble ganar a batalla, pra evitar o xenocldlo,
tivemos que pactar co réxime slrio,
un roxlme que apoiara anteriormente a reslstencla palestina pero que,
diante do poslble trunfo da esquerda llbanesa en a/lanza cos OLP, pre-

feriu Intervir a favor da derelta l/banesa pra Impedir unha Repábl/ca
Soe/alista Revolucionaria en Llbla,
que fai fronteira con Slrla, e pra non
permitir que o pobo palestino puldese contar cunha retagarda forte
nun llbano decididamente progresista. ·

INVASION PLANEADA
De novo hoxe, e tamén sobre terrltorio libanés, o exército slonlsta
lsrea/I tenta, con 40.000 homes
por terra, apoiados por mar e a/re,
liquidar aos denominados por Begln
terroristas palestinos. Non se trata,
como Informaron as axencias Internacionais, dunha contestación ou
venganza, illrlamos, fJ operación
guerrlllelrs levada adiante o 11 de
marzal en Te/ Aviv por µn comando
palestino, é unha invasión plsneáda
e unha vella pretensión de lsreal:
ocupar o Sul do llbano. Por outra
banda, s operación guerrilleira de
Te/ Aviv non era unha acción terro-

<<DIA DA
PALESTI
.
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~
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A ORIXE DO CONFLICTO
No 1897 o .Congreso de· Bastlea
formaliza o movementó sionista,. E
1
no 191 7, e ao través da o'eclaración Balfour, Gran Bretaña propón a

.

«0 DIA DA PATA IA PALESTtNA é o ·
noso pobo non acepta a espulsión, a
que o home .está vencellado á súa Terr
i 948 doús millóns e medio de pai
desterro, 400.000 sob.reviven nuriha
e un millón habita a Cisxordania e Ga
chaf'Tlado Estado de lsrael _na ·guerra ((
pobo que · sofre discriminación, -tortu
Palestina ocupada pero que dentro
celebrou onte, 30 de _ma.rzal, o· 111 a
dia, un dia semellante ao da Patria G
loita e confiânz.a na vito ·

reconstrucción do {<fogar Nacional
Xudeo». A política de atracción de
emigrantes pra Palestina comenzará baixo domínio colonial
da
Gran Bretaña a partir do 1920,quen
reprimirá as primeiras contestacións popu~ares anti-sionistas. No
1937, Gran Bretaña decidiu colocar
ur:iha «neción xudea» no mesmo corazón de Palestina en base ao informe da Comisión Peel que propugna
a creación dun Estado doble. Esta

rista contra civis. Nós non destrui.mos o autobús, senón que foi obra
do proplo exércfto lsree/I ao descu- ·
brir ao comando palestino viaxando '
no transporte público. O grupo gÚe- ·
rril/eiro tiña· un ouxetivo en'Tel Avlv e viaxaba, por unha <:ustión âe se- .
gurida.de, no autobús. 'A nosa organizac>ón ·non' tén 'teito público cál
era a operación que o comando ·tiña
que reahzár, ao millor porque quere
repeti/a àú porque ainda ha/ membros
'comando sin !oca/Izar no interior.' Mais 1 v~ltando fJ ve//~
pr~ten•
•
sión sionista de ocupar o sul do L/bano, a ¡¡,vasiôn atopou grande
resistencia por.parte do exército palestino, os israells non conseguiron
tomar ningunha das cidades princicoma sempre, atacaron ·OS
pais
campos de refuxiados.

'

decisión tén como resposta u
conferencia de Estados érabes
cc>nclúe nunha declaración de
puntos: Palestina é parte in
grante do mundo árabe. Anulac'
da declaración de Balfour. Unha
lestina árabe sin dominación ing
sa, e formalización dun Estado Li
Palestino con garantf as pra a e
gración xudea.
- Pola súa banda,

A NOSA TE1lllA / 1 1
través do que se consiga a hexemonía no desenvolvemento económico
e o control en todo o Oriente Medio.

Camaradas da longa marcha, neste
ano 14, o ano da decisión revolucionaria e capital, temos confianza
plena. Ao través de etapas firmes,
¡acheguémonos á vlctoria!

~NTl-SIONISMO .

Yasser Arafat, Mensaxe no 13
aniversario da Revoluci6n Palestina .

MILITANTE

.. ·

O movemento sionista, fundado a
· Despois de ter agardado moito
fins do XIX, é un movemento do
tempo no esilio, o movemento orcapital internacional -declara Faganizativo da resistencia palestina
rid Fayez- que ao amparo do sufrícomenza .a ser un feito o 28 de
mento que rodeou ao pobo xudeo
maio do 1964, data de fundación
na Europa, lanza a ideoloxia da
da OLP. O primeiro grupo que forsuper-raza, do ·pobo pr~ferido polo
de que
mara o :niovemento de reslstencia é
. seu _deus, d~ terra prometida. A
ración de
AL FATHA, no 1965, e entende que
banca xudea durante"' a· primeira
e dende o
guerra mundial apoiará a-Gran Bre- -·debe concretizar a súa causa . con independencia dos gabemos árabeS ~
taña e a Francia a cambeo da Desofren · o·
co apoio do pobo árabe. Os primeiros
. claración Balfour que senta as báa ocupada
grupos guerrilleiros actúan dende as
. ses pra a. emigración . xudea a Pafronteiras dos países árabes e teñen
didas ·polo
lestina. r cando "o imperfalismo
que enfrentarse cos seus propios
coos(der.a que as coloniàs ;<udeas
1erra <{
días». Un
exércitos qúe consideran. eSta iniciatison suficientemente fortes no inte.tortu
va coma unha ~menàza pra os goberriór do noso pais, déixa/Íe o mandalentro
to ao movemento sionista e aos -nos reaccionarios daql!eles países. 0
primeiro mártir da revoluciól") paléstigrupos terroristas que posterioro· 111 a
na c~iría a mans do exército xordano,
mente constituirian ·o Estado de lsatria G
persecución que. terá un espoñente
rael.
claro no 1970 cando Hussein, co
a vito '
Nós /pital]10S encontra do moveaprno dos Estados Unidos, organiza
mento sionisia é contra todo o que
entenda· que pode espulsar ao no~o . un ·exército bedufno contra a resistenpobo da súa Patria, nós loitamos · cia tén lugar á matanzá de setempola-·lioernción. . do home -non sõ- . br.e,_·o· «S~tembre _negro», êon 24.0QO
mortos e o ataque con -napalm aos
men"t'e o palestino, de relixión islámiéa ou'cristiaria, senón tamén pola . campamentos.' Desde xeito, os pales-· liberaéión iiõ nome ºxudeá das poutas · tinos pasan, a niv~is prácticos, a ser·
prisioneiros dos países árabes, que. ·
_..do sionismo, enganado_pota: idéolocando quéiran Poden-atacalos, persa- · YASSER ARAFAT: «AO TRAVES DE ETAPAS FIRMES, ACHEGUEMONOS A VICTORIAI»
xla da super-raza-, e loitamos pola
guilos, negalos, amais ' de soportar as .
.
liberación_da Patria Pale.stiria e·por
coñtinúadás agresións· -do· exércho isárabe coma xeit? ê:te goberno, orga- bo palestino ao que simplemente traun estado democrático e·laico onde
raelf.
· ·· '
.
. riización militar da· resistencia recla- taba coma refuxiados.
poidan . vivii tóélas 8S "coinu~idades
Recordemos, tan só, que cando
mando da solidaridade árabe o deen igualdádé (fti deréitos: .
O PRIMEIRO
-reito a utilizar as na~ións limítrofes no 19'17 Gran Bretaña fai a decla· No 4 7 Gran Bretaña transmite o
PROO RAMA
coma · retagarda, e chamamento a ración Balfour, o 90 por cento da
. problema p'a lestino á . ÔNU e, a pepoboación de Palestina era árabe e
un mando militar unificado.
Na
realidade
os
pa!es~inos
r~pre
. · sares. de que os xudeos non teñen
non había no territorio máis de
sentan un xermolo revolucionaria
máis do 6 por cento da superfície
AS RESOLUCIONS
56.000 xudeos que posefan o 2 ,5
en cada ún dos países o~de se
total do país, a Asamblea Xeral reINCUMPLIDAS por éento das terras, mentras que
asentan e deciden, frente á actuacomenda o establecemento dun EsA ONU interviu formalmente no os árabes de Palestina eran propieción dos gobernas, atraguer ás for- · conflicto palestino dictando dúas
. tado Xudeo çoncedéndoll·e ao redor
tarios do 97 ,5 da terra.
zas progresistas e populares dos
do 54 por cen do territorio. lsrâel
resolucións - incumplidas que
países onde se refuxian asf coma in:..
ocupará, inmediatamente, máis do
se corresponden coa 194 e a 242 e O POBO PALESTINO E A ONU
80 por- cento .da superfície Palesti- ternacionalizar o conflicto, despois nas que, con gran· laconismo, recoDende o 48 ao 56, a ONU estivo
de ºq ue, e a partires da guerra dos 6
na, e declárase independiente, de
noce que de feito os xudeos repre- dominada polo imperialismo, e desdías, AL FATHA lance un programa
maneira unilateral, ao tempo que os
sentan o 81 por cento da poboación te x~ito compréndese a declaración
lica o seu libro branco sobre lsindicativo e amplio coma solución
ingleses, o 15 de maio do 1948, redo Estado de lsrael e que son prác- de partición de Palestina. Hastra
e mantén a creación, nun plazo
política pra o Oriente Medio, que se
matan o sau mandato. Cando xa
ticamente donos dos seus bens, que na ONU tiveron cabida unha
O anos, dun Estado binacional,
concretaría
en: resistir hastra o fin
Palestina
está
dominada
polos
gruaínda que obriga a indemnizar aos chea de nacións recentemente libebe e xudeo a nivel político. ¿E a
ao imperialismo israelí, optar pola
pos militares sionistas Haganah e
desposeídos e espulsados ou ben a · radas do imperialismo e do colonia1 económico? -corrfa o ano
loita armada revolucionaria coma
lrgum, Exipto, lrak, Siria e Transxoradmitir que os réfuxiados sexan re- lismo, e o panorama cambeou radi9-. A nível económico, o sioúnica vía pra a liberación de Palestidania inician unha guerra contra lspatriados. Pero nin siquera estas calmente: agora· é a ONU quen reo internacional xúntase en
na, creación çiunha Palestina árabe
rael que rematará no armisticio de
mínimas garantías foron cumplicias coñece os dereitos nacionais- palesYork pra decidir levar adiante
que respete ás minorfas xudea e
Rodas, marxinando o problema dos
nalgún momento por lsrael. A reso- tinos, e declara o sionismo coma
Estado xudeo en Palestina, nas
cristiana, non admitir ningún tipo de
palestinos. O seu precedente está no
lución 242 f0i tamén rexeitada pola · unha ideoloxía espansionista e rans da chama.da Axencia Xudeá,
acordo que lesione os intereses do
pacto secreto de Transxordania con
OLP por non seren nela recoñecidos cista nas resolucións 3.236 e
stado que englobe, ademais, se
seu pobo, defensa do socialismo
tsrael pra levar adiante o reparto de
os lexítimos dereitÓs nacionais dó po- 3.379.
posible, a Transxordania, e ao
Palestina, seguindo prácticamente
a resolución _da ON~ anque lsràel ·
.. · ficaba cda cidade de Xarusalén ê
· paí~ - árabe · -:-·baixo o · réi ·Abdula- ·
ocupaba . un . tercio - dàs ' terr~s,
· ei no ano 50 convertf ase na Xorda:nia, centrándose o problema, a par.tir~~ :dese int.re, nos ~âmpos de refuxiados: Os 'j:iãlestinos nunca reco. ·~~c~réñ n"in-·o ãcordado pola ONU
· ~ niñ--à r~i)áítà -'do : seu· pâf~- ê
• ·. gu-irràñ, · Dá .õrg_anizaçi.~n. da Resistencia, sistematizar .e ..dar a·másir'Tia '
cóner~ncia -á súa EilternaÚva de libe-· •
raciór : .

o

e

o.,

conée- -_

: O ÀNÔ DA ·DECISION
~-

. · ... Ningu_na~ zÓ·n~ ..árabe' de.berfa " ·
sentifse segura e lonxana' do epi-iJentro da esp/ósión ... Sabe'de, revo- .
· Íucídnarios_e hilro,es,· que cada k~. ; tal!à que levêdes adian'te nesta -situacióñ .compiex,a.: tén_ ,,J"tiis dunha
·. signiflcàción no futuro · da nosa loita
e atinxe · aos comp!ots dã aliaoú ·
impérialista-sionista, · dirixida po.los :
Estados 'u nidos 'que tentan manter
perman-f}-ntefl!ente a súa influen_cia : ·
· rresta· rexión.:; Nós, ·nación árabe,
aesexarños unhã terra' liberada . de
toda forma de opresión e êie ocupa. ción militar, económica e polftioa ... .
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Réplica ao artigo «0 anarquismo na Galicia»

]

1

FERMIN BRETEIROS
No artigo «0 anarquismo na Gallcia>t de Xo~ Paio, aparecido
na sección «Tribuna» do periódico «A Nosa Terra», N.0 7, 10-16
de marzal. 19 7 7. vértense algunhas concepcións dlfamantes enco• da postura da Confederación Nacional do Traballo (CNT},
apreciándose tamén un descoi'lecemento histórico e unha deformaclón das ideas anarquistas e libertarias. E por este motivo polo que me vexo na necesidade de facer unha serie de precisións,
primeiro de tipo ideolóxico e despois de tipo histórico.

AS IDEAS
Escomenza o artigo facendo unha disquisición etlmoló)(lca,
firm ando que «na actualldade téndesa a facer distinción entre
cr ta o anarquista>>. Tal distinción non pode menos ca ser oallflcada coma flctlcla, baseada no descot\ecemento das verbas co- .
rrespondentes e o seu significado. Se ben é certo que «anarquia»
significa «sen goberno,._ tamén e certo que tcacracla» quere declr
«S n Estado», estando ambos conceptos asociados lndlsolubl&men te. A disociación destas verbas pódese declr que goza do
consenso da ideoloxla burguesa; pokl é un primeiro paso no proceso deformador das Ideas anarquistas que tratan de ser asimiladas ao Individualismo o ao tetTorismo a ba98 de qultat1lel o 1eu
contido orixinal Neste erro vohle a cair o autor cando di a continuación que os ácratas son cdndlvlduos que loitan por conquerir
libertades vivenciais relacionadas co seso e a droga~. semellando
a súa definición a feita pola prensa reacclonarla con motivo das
Xornadas Libertarias de Barcelona. Un «A» non é garantia de
anarquismo como tampouco non é garantia de Ubertl~e o loitar pola liberación sesual. O movemento marxinal. Influenciado
polo «radica lismo» norteamericano dos anos 60, pode coincidir
con algunhas concepcións libertarias, pero no seo conxunto non
deixa de ser ll)(elramente autorltario e indlvlduallsta no senso
burgués da verba.
Os grupos marxinais referidos, slntense desleigados totalmente da tradición anarquista ibérica, ao marxe tamén do anarcosindlcallsmo e Incluso' das tendencias indlvlduallstas ·d o mov&mento ilbertarlo europea de prlnclplos de aéculo, representadas,
cabe. por E. Armand e Han Ryoer. Cecais nos sectores «contr cu lturais>) mais próslmos ás Ideas libertarias advlrtese unha
e rta lnflu nela Indirecta de H.. O. Thoreau e B. R. Tuclcer, amboa
nor t am re nos e oul obra é préctlcamente descor"tecida nest pais.
A s gunda afirmación que fai o autor do artigo é a de que «o
n rqul ta ... no améto gal go amosa de xeito xerallzado unha
po tur r cclonarla con respeuto eo Idioma e cultura da terra
qu o viu n c rn. A esto respeuto comprla que o Sr. Palo predcon ldere coma rpos1Um reaccionarfa». O anarquls-u nt m nto o anarquistas, non tén nlngún pre><ullo co ntr o
1 90. nln contra o catalán, nln contra o baseo.
n o. 1 ndo no a propag nd • v rése que parte eetá re<i c t d
n g 1 , t nto pol p rte d CNT- Aexlonal coma poia
d · rupo llb rt rios autónomo . No nosos sindicatos, os tr&ball dores que a 1 o d
xan, falan galego, o os que o queren fac r n c tal n. t mén. O feito de empregar un Idioma non presupón asumir a carga cultural que o acompal\a, nln é garantia
dunh actltude r volucionarla ; chega con botar unha ollada ao
progr ma polltlco do PNV, ou ao Sr. Tarradelles, ou a outros partidos máis á súa esquerda. Oer que a mllltancla ldlomêtlca dé
<<SOlera>> revolucionaria é sintoma dunha aenofobla precoz ou cecais unha simple cortina de fume de quen, prescindindo doutras
máis profundas matlzacións, busca clientela electoral fáclimente
conform able con afectos teatrais.
Nesta liña de descoñecemento das Ideas libertarias e da
CNT, enmárcase a aseveración de que «a CNT non quere admitir
a peculiari dade do pobo galego». Delxémoslle a palabra aos testos pra que eles desmintan tan lixeira opinión. As citas están tomadas dun folleto tituado «¿ Qué es la CNT?», editado profus&mente pola Confederación e reproducido no llbro «CNT» da Editorial Avance . Madrid. 1976. Na páxina 66 lése: «. .. cuarenta
años de Dictadura centralista, en que las regiones han sido suprimid as y sus peculiaridades desconocldas. La reación normal ha
sido un reforzamiento del sentido de etnla, de pueblo, en cada
una de las reglones espar"tolas. algunas de las cuales se definen
como nacionalistas. El problema se presente vigoroso en reglones como Euzcadl, Galicla, Pais Valenciano, Cataluña y otras. La
cuestión exige un tratamiento claro. La CNT expresa categôrlcamente su reconocimlento de las etnias, de los pue~os ... La CNT
debe afirmar que no consideran) progresiva la poslbllldad de que
ta l afán autonómico reglonal o reglonallsta culmine en la creación de nuevos y pequeños Estados de corte tradlclonaL En el
momento en que empleza a superarse el concepto de Estado nacional, no es lóglco favorecer tampoco la aparición de pequeños
Estados nacionales. sino la de superar cualquier Estado. no importa su tamar"to o localización geográfica. Lo que Importa o lot
pueblo1 e• 1u facultad de autodetermlnoci6n y cle autogobierno». Sigue a continuación unha ampliación dos conceptos
fe derais da CNT que «... no se opondré a que en vlrtud de ese
movim lento de reacción contra 40 años de dictadura desde el
vértice, puedan los puebloa o etnias manifestar de darse una
configuración jurldica y aut6noma propia en el sentido ser"talado,
dejando al propio tiempo constancia de los graves defectos e Inconvenientes puestos de relleve».
Remátase a postur& do Sr. Pelo con frases como: e<Oé no)(O
ver as pintadas ácratas en castelémt ou «0 noso Idioma... tamén
é despreciado polos anarquistas de Galicla~. De novo atopémonos cunha opinión persoal, sempre moi respetable, pero que non
dei>< a por eso de enmascarar un perfeuto sofisma. Cada traballador emprega a linguaxe co que se pode espresar millar ao mesmo tempo que establece unha comunicación co receptor do seu
mensaxe. Isto non supón un despreclo de nlngunha cultura e
moito menos un afianzamento do centralismo. ¿E acaso o castelán, por si mesmo, un instrumento imperialista 7 ¿E que entón os
obreiros de Castela son axentes do imperialismo? ¿Ou e méis
ben o Capitalismo o que foi do ca1tel6n un Instrumento lm·
perialista empregandoo nos medio• de comunlcaci6n cunho
intención destructora da cultura e da idlo1lncracla galega?

A s acusaciós contra a Confederación non poden menos ca estar
dictadas por un afán de protagonismo dogmático. Se o proleta-

riado galego fala galego, na medida que milite na CNT manifestaráse en galego, pois non hal Comité Central, nin Comité Polftico, nln nada polo estilo, que llo Impida. Parece que o Sr. Paio está a pensar nun partido polltlco cando se refere a CNT '«<acaso o
proletarládo galego non fala galego7 Pois logo»~ e pensa que
dentro da Confederación hal dirixentes ou cabezas pensantes pra
sustltulren a& dos obreiros, o que non é certo evidentemente.
Outra das opinións do autor que merece un comentaria é a
de que «O anarcosindlcallsmo (foi) actuante en Galtcla, xa que
non galego~. Eu quer.o saber cáles son os crlterlos que levan a
definir unha posft>te actuación galega. Nunha ~ na que o proletariado galego era un dos máis esplotados·de Espa"a, débese á
CNT a maior parte das milloraa laborais e sociais conqueridas.
Deflnamot a verba galeguismo, porque no caso de que slgnlflque
unha actltude de consclencla da etnla e cultura galega e unha
consecuente loita pola autodeterminación e llberaclOn dos traballadores galegos, entón a CNT aerfa • campeona do galeguismo
en contra do que o Sr. Pelo afirma
suposto que cando un 11bertario fala de autodeterminación e de llbertade non se cingue
ao significado de autodeterminación polltlca ou libertada polftlca
senón que quere significar autodetermlnacl6n e llbertade o
todos os ntvelet). Dentro dunha estructure federei carente da
máis mlnima mostra de autoridade, cunha mecánica de toma de
decisións totalmente asambtearla, non cabe a· distinción flctlcia
entro «actuante en Gelicla» e «galego». As organizacións libertarias espresan en todo momento a opinión dos traballadores que
a constltúen, principio que é unha constante histórica. Elqur non
se pode falar de conveniencla polftlca e de actuacións nas atturas. Por esta razón é ·o lector o que debe decidir qué organización
pode ser nomeada galeguista: aquela que 6 espresión !'8al dos
obreiros galegos porque reflexa a sóa voz directa e sln censuras,
ou aquelas outras organizacións que aproveltándose do traballador usan do seu voto pra manifestar as opinións dos seua dirixentes. ¿Era máis galeguista a ORGA, Portela Valladares ·ou Casares Ouiroga, cos millóns de pesetas das sóas contas correntes
feitos en Galicia, ou a CNT que tlr"ta os seus homes na cadea por
loitar pola libertada 7 ¿Era máis galeguista e mesmfsmo Partido
Galeguista cheo de reaccionarlos ou de asesores da Patronal coma V. Paz Andrade, ou a CNT culos homes estaban lockauteados
polo capitalismo vigués? ¿Era máis galeguista o Partido Comunista cos seus Sindicatos marelos da república 7 ¿E que certas
concepcións antropoló)(lcas seudonazls son galeguistas polo feito de espof'lerse en galego? Detrás- da palabra galeguismo parapéltase demasiada mentira: a de polltlcos na percura de votos é,
neste intre. cecais a máis nefasta de todas. Os plantexamentos
de liberación da humanidade demôstranse na prática; as palabras, á forza de magrealas non son méis ca baratadas de feira.
Hal unha interpretación histórica do anarcosindlcallsmo galego que tende a presentalo coma reformlsta e prósimo é politice. Certo sector de hlstorladores caracterizados, méla ca por unha búsqueda histórica. por unha xustificación histórica, entre os
que se encontra A. Bozzo, demostran unha mesquli'la visión dos
anos da República en concreto no que se retire CNT (A. Bozzo
adicafle a Confederación unhas ¡9 follas! nun libro de 400~.
Ben é verdade que se algún sector da CNT, de Santiago de
Compostela fundamentalmente, manifestou·certa lncllnaclón polltica. non pode xeralizarse ao resto da Confederación Rexional
Galaica que sempre se mantivo fiet aos princlpios de 41acción dtrecta» e «antiparlamentarismo~. Non se desprende tan fécilmente dalgunhas actuacións, repito que localizadas, que «aquel apoio
do anarcoslndlcalismo (enténdese é ORGA) "viña ao caso pola
pouca fe no abstencionismo polftico programado pola Confeder&clón a nivel Estatal». De novo atopámonos con un total descoi'lecemento da Confederación e da mecánica Confederal. A CNT
. non tiña, nln tén, nlngún 6rgano «Programadono. e menos a nível
estatat No 1923 fundouse. a Confederación Rexional Galaica.
Por se fora pouco, no Congreso do ano 1931 . celebrado en Madrid, acordouse que nos Congresos Rexionais non estivese ningún membro do Comité Nacional co ouxeto de evitar calquera
posible dlrixismo (algunha escepción foi duramente criticada na
prensa). Precisamente no ano ·Jl, o abstencionismo estaba en
auxe, o que non quere decir que certos afiliados consideren opol'tuno votar ao manca da postura da Confederación que era profundamente abstencionista.
Moito menos despréndese do Ñlto de que «cando se p~ante
xaron votar polo Estatuto autonómico, a CNT proclamarfa o abstencionismoi. que- a Confederación tef'ta un «carácter eminentemente españoleiro>t. Esta afirmación de A. BozzO.. citada POio autor, tén un certo repique a catecismo. a afén lnqulsltorlaJ de búsqueda sistemática do «erroit pra anateml;zalo. A CNT non confia
en ningunha solución pc)lftlca como felT8menta pra conquerir a
revolución social, Independentemente de que sexa consciente. de
que certas formas estatales sexan méis beneficiosas pra o desenrolo das súas actividades. e tamén debcando ao marxe certa
colaboración ministerial dos anarquistas na Guerra Clvl~ A CNT
non votou no Estatuto do 36 nln participa na Autonomia, polas
razóns ditas anteriormente. l Necesftanse máis espricaclóns que
demostren a total autonomia dos cenetlstas respeuto de calquera organismo 7 Méis ben penso que moitos dos que empregan a
palabra «espar"toleiro» caen noutra ainda pior: «galeguelros».
Cecais as acusacións de «reacelonarismm e outras Hndezas
xustlffcanse pOO. ademlraclón que o Sr. Pelo slnte pola loha armada. Evidentemente que & CNT non a potencia nln está de
acordo coa ·teorfa dos mentes armados» (e Isto a pesares da m&nlpulación Informativa que a Pollcla e Televisión Espa"°la flx&ron do incendio do Scala), o que na opinión do autor 4 «actltude
reaccionarla do anarquismo galego,.; ¿E que a loita· armada é a
única resposta ao capltQllsmo7 Cecéls non mereza a pena callficar certas pçsturas de berrinches pequeno-burgueses radlcallzados, que pensan que a revolución é un xogo de polls e cacos.
Non é este o momento pra plantexar o papel das «Vangardas~
dos «especlallstaSlt e dos «concienciadoS». Se o autor pensa que
o revolucionaria é a ETA, ou o FAC, ou o GAC, ou as Brigadas
Roxas, ou o fasclstlzante IRA, alá el Pero que non tefta a pretensión. fata, de ferir o noso «orgullo>1 con alusións ao MIL e ao
compañeiro Puig Antich porque «patlna>1. (Por certo, e este é outro dos pequenos erros dunha persoa desinformada pero con ai-

'por

a

res autosuflcíentes, unhas datas denantes de cafr preso Puig Antich,
o MIL decidfu autodlsolverse por considerar vangardlsta e elltista a
súa actividade, declndo «Profundlzar o movemento. comunlstait e
relntegrarse coma individualidades ao labor, digamos. de masas).

A HISTORIA
. Aproveitando que no artigo tamén hai algunhas imprecisións
históricas, serla conveniente matizar datos. Sln embargt). pra eso.
en vez de rebater punto por punto é mlllor facer unha breve slntesis da historla dae Asociacións Obreiras de tipo libertario na
Galicia dende o século pasado.
fia Ideas libertarias en Gallcla fan a s(¡a aparición moito antes da fundación da CNl'. O coi'lecido antropólogo Gerald Brenan
no seu «laberlnto español» di q~ «hacia 1840 apareció en Santiago de Compostela un grupo anarquista y federalista» referindose ao que formado por Ramón de la Sagra e Antolln Faraldo
publicaba «El Porvenin., sendo «el prlmer periódico anarquista de
Espal\m e o segundo do mundo. (Véxal8 «Antologla écrata espai'lcr
la», V. Mu!Wz, Barcelona, 1974, Péx. 24).
Este surxir das Ideas emancipadoras na clase obreira gale9a
e. xa non 1872 tll\a Gallcia dúas
· Federacións Locales adscritas á Federaclón Reglonal Española
de signo bakunlsta (Véxase «Anarquismo ..¡ Sindicalismo en España», J. Termes, Barcelona, pá)(. 225 e 299). No 1890 empézase a publicar e<EI Corsarlo>t na Cruña, sendo sustltuldo polo «Pro.ductor»., de tal xeito que en todo o fin de século, o número de publicacións societarlas de tendencla anarquista supera ampliamente a vintena de tlduos. (Véxase o escelente libro de Manuel
Buenacas, «Movimlento Obrero Español», Parls, 1966, páx.
186).
.
. E precisamente a flnales do século XIX cando surxe a enorme figura de Rlcardo Mella Cea, natural de Vigo e que publica no
periódico «la Propaganda>t en Vigo e GiJ6n. Parte das súas obras
están recoílldas no tcldearlo~. Ed. CNT, Toulose, 1976, onde se
pode atopar unha Importante semblanza do que foi considerado
coma a mente méis preclara do anarquismo Ibérico. Sln embargo,
a actuación de Metia a nlvel sindical foi préctlcamente nula. A
prlnclpios do século fai acto de presencia o anarcosindicalismo,
que é aceptado por case todo o Movemento Ubertarlo. Aat surxirán diversas organizacións na Gallcla. principalmente na Cruña.
Ferrol e Santiago (Unha breve relación podese atopar no libro de
Vladimlro Muñoz, páx. 161 ~.

non se detén dende entón-

Cando se funda a CNT no ano 1"91 O; xa figura representada
unha Sociedade Obreira na· Cruña e 12 Sociedades mandan a
súa adhesión (vexánse as Actas do Congreso Fundacional. Ed.
Anagrama, Barcelona, 19?6. coas ··diversas intervencións dun
delegado vigués). No Congreso de 1919, as Sociedades representadas son 76, no nome de 10. 7'69 obreiros galegos, o que fai
supoñer que a cifra total de afiliados duplicase ou tripllcase esa
cifra. No congreso de 1931 xa en plena República, os Sindicatos
lnon Sociedades) representados eran 4& con 12.236· obreiros
galegos representados directamente dun tota~ de 535.565 de
todo o Estado.
Ademáis da Cruña. Ferrol. Santiago e Vllagarcla, ·onde todos
os Sindicatos estaban adheridos á Confederación, estaban na
CNT os Sindicatos Unicos de Oflcios de Marln, Betanzos. Ontes,
Mera, Moaña, A Guarda, Tui. as Seccións mariñeiras de Baiona,
Bueu. Cesantes, O Grova, Corcubión, Carril. Pontedeume. Viveiro
e outros pobos. Houbo sección en Carballo, A Cai'\iza, Ribadavia,
Guillarel, Ourense, Porto Camba e toda a llnea de ferrocarrfl a l.amo-

ra. etc., etc.
As· loitas protagonizadas resultan innumerables e non se reducen a dous ou tres casos como cita A. Bozzo. Unha pequena
panorémica, máis ben centrada na província da Crur"ta, p6dese
atopar na Enclclopedla Galega nos vocábulos «Anarquismo*, «Amil»
e «Confederación Reglonal .Galaica~. o mesmo ca no libro de Manuel Buenacasa xa citado, ou consultando algún periódico d.a
épqca («El Pueblo Galleg~». «Faro de"VlgO*-. Solidaridad Obrara»
da Cruña, «Mar y Tlerra» de Marln, «¡Tierral» da Cruñá, «I Despertad !» de Vigo, etcJ.
Foi en 1936 cando os cenetistas deron proba da súa profunda concenci& revolucionaria séndo os artlflces da resistencia enVigo, na Cruña e· outros pobos galegos. Por eso foron dos máis
castigados na reJ)feSlõn seguinte. onde mon"8ron paseados méis
de 1.000 homes e os máis destacados dos seus militantes: Vill&verde, Collazo, Comesaf'ta. P.az, Lago, e outros. (Estremecedor é
o relato «Lo que han hecho en Gallcia:, fplsodlos del terror llano en
las proylncial gallegaa, Plrfa. 1938~
A chindestlnidade foi durlsima pre a CNT", pero non por elo
bai><ou & cabeza. ou se retirou aos cuarteles de inviemo como clnlcamente dixo Do1orea lbam.lri, o que non lle Impediu facelo ela
mesma. No libro de J. M. MoMne. «El movlmiento .clandestino en
España 1939-1949», Mé)(ico, 1977, pódese ler un peQ1.J6ño esbozo daqueles 1emp09. Cttemos que no mes de Abril de 1947
«se encaroeló a 610 militantes- de la CNT» na Galicii).
Tampouco eseS feroces zarpazos non acabaron coa Confederación galega e no 1 962 mirámola sur)(ir con ·forza nas folgas
que sacudiron España. Octevlo Alberola no seu libro «El Anar~
· quismo espar"toi y la acçió" Revolucionaria 1.961- 1974», Parfs,
1915, false eco da actMdade levada a cabo polos cenetistas galegos, que acabou coe deteneión, condena e presidio de varies
compañeiros vigueses de Vulcano e outras fábricas.
· 1Basta xa de Hlstorla 1 Isto é dabondo pr& demostrar que a
CNT.nunca lle deu as costas aos traballadores e que ·tampouco
foi unha organización de escasa inc~ncla, illada, ou un «sindicato de despacho3. Non, nin moito menos; se algunha organización pode estar orgullosa de ter loitado pola emancipación do
obreiro galego. esa é a CNT. a pesar de todos os intereses par-tidistas que o tratan de esquencer. Hoxe, despois da terrlble noite
sufrlda polQS pobos ibéricos, çando os trunfellsta~ da demagoxia
a daban por morta, a CNT préstase chea de breos a defender unha bandeira de emancipación sociat co ouxeto de acabar coa esplotación do home polo home, e isto a pesar dà todos os traidores que lle entropezan- o cami"'º·
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Euskadi

·Aberri q,una
Mutua

de
Accidentes

do.
Traballo

Unhas dúascentas mil persoas
manifestáronse o domingo en Euskadi
con motivo do «Aberri Eguna».
Autonomfa, eleccións municipais e
medidas encontra da crisis económica
e do paro obreiro foron as consignas
adoptadas polos partidos conv9cé)ntes:
todos menos Alianza Popular e UCD.
às manifestantes, pola súa banda,
engadiron vàri.as consignas
máis, destacando as de «lndependentzia»
«ETA herria zurekin», «Nafarroá
Euskadi ta» e «ET A, Lemóniz, goma, 2».

A millor ·
garantfa
. pra

as

e"'presas
galegas
1,

a

G. Mola, 12
Pontevedra

OARSO
Estas concentracións nas catro
capitales vascas foron as meiran:des das rexistradas hastra agora
er. toda ·a historia de Euskadi.
En xeral, o ambiente do dlmingd foi ao mesmo tempo festivo e
CADA UN POLO SEU. LADO
loitador. Festivo pra grupos coma ·
o PNV, PC e EMK, e. rqitador pra
Pola súa banda, o PNV fixo a
os partidos da esquerda abertzale
súa festa particular en Bilbao
que aproveitaron as manifesta-:abandoando inopinadamente o
cións pra berrar «.l ndependentzia»,
traie('.to previsto da manifestamanifestar o apoio, de parte deción, e dirixiuse á casa de Sabino
. les, á loita armada de ETA, ao
Arana en homenaxe á figura do
·tempo que tamén pra insistir na
seu ~undador. A esquerda tivo que
campaña encontra da central nurema.t ar a manifestación, que foi,
clear de Lemóniz e lberduero.
con moito, a meirande das catro:
Este Aberri Eguna foi o primeiunhàs cen mil persoas.
ro legal en máis de corenta anos.
A particularidade de que os
Durante o franquismo fora duragrupos foran diferenciados e inmente reprimido polas forzas policlusive distanciados entre sí ofreciais. Os Aberri Eguna da clandestinidade eran xeralmente convocados únicamente por PNV e
ETA. O resto das forzas fóronse
incorporando pouco a pouco ao
veren que o · problema nacional
baseo e o sentimento xeralizado
da poboación sobor da súa esisEMILIO VEIGA
tencia non eran producto da imaxinación nin dos intereses esclusiA pasada semana foi de desvos da burguesía básca.
-

En
s.
a,
ro

a.
o-

e-

a»
¡r-

n-

en
~is
~19

la'é

en

atopara
a música

que desexa:
clásica
rock

¡azz
moderna
folkl6rica

cl-

ela

39-

47
fe.-

¡as
arrfs,
¡Jét-

;k>s

e a
)CO

1di-

·A ·m áis ampla

gama da
actualidade
en forma
de disco

cartucho ou
cassette

za-

do

1rti>ite

>Xi8
unes-

Rt.á Ge~eral Franco, 68

do-

r1t: :¡55041

178.. :

..

O PSOE é a segunda vez que o
convoca. A súa presencia foi verdadeiramente ridícula: un cento
en cada provincia. Inclusive as
súas pancartas eran máis reducidas ca as dos máis.

NAV f'RRA CHAMA A ATEN·
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ceu aos observadores todo un Donosti. Os demais non deixaron
mastreo de datas interesantes. de ser uns grupos diminutos.
pero a socioloxía non é a socioAsí, entre os peeneuvistas habia
loxía electoral. e a vergoña dos diunha gran lagoa de edades que
era claramente a que cubrían os rixentes do PSOE - faltaban enmanifestantes da esquerda. A ni- tre outros Múgica Herzog - pasavel de esquerda, a abertzale foi a ráselle nas prósimas eleccións,
que meirande número de segui- que é onde se manifestarán os sidores concentrou , e dentro destes , lenciosos e indecisos ausentes
EIA, que en Donosti igualou ao das rúas e da loita.
En calquera caso, as manifesresto dos partidos do seu ámbito
ideolóxico. O PC tivo .unha repre- tacións do domingo deixaron b n
sentación digna en Bilbao e o claro que o franquismo non pu ido
EMK -que vén de rematar o seu borrar do mapa nin o pobo baseo
congreso nacional estes ~ías- en nin as súas aspiracións

.

O Ferrol

Varias mozos foron detidos por
pegatinas de ETA e a organización da con"centración multada
P<?la mesma razón.

A. VIAXE DE TARRADELLAS

canso polftico pero alnda que
formalmente a Inactividade foi
total a caldeira polftica non dei·
xóu de ferver. Ferven 01 aociali1tas converxentes e comunistas e
con eles a tan cacareada unidade catalana, consumóndose 01
ataques mútuos entre Convercencia Democrótlca e soclali1ta1, e entre estes e o PSUC (comunistas).

Os puntos de mira dos observadores, incluídos . os policiales,
estab.an non embargantes apunA li.orta aparentemente é por
tando a Navarra. O feito de que
mor de ver quén é méis nacionaNavarra esteña fora do réxime
lista. Jordi Pujol escomenzóu o
preautonómico e, hastra as munienfrentamento aberto afirmando
cipales, da fut.ura ·autonomía, lenun mitin que en Catalunya cando
vantaran unha gran espectación.
alguén se fixo do PSOE ou non
Unhas corenta mil persoas c.on- ·
era catalán ou non era nacionaliscentráronse e ateigaron a Praza
ta. Os socialistas de Catatunya,
do Castillo. O berro era unánime:
PSC incluido, sentfronse ofendi«Nafarroa Euskadi ta» (Navarra é
dos e como Jordi Pujol non se
Euskadi).
desmentiu coidan - según indicaron á A NOSA TERRA fontes do
A presencia de varias pancarPSC- que a millar defensa é un
tas coas siglas de ETA fixo intervir
á policía que provista ·das súas febon ataque. Así que foi" preéisarramentas de traballo penetrç:>u no
mente Joari Reventós o encargacorazón da multitude, en répredo de escomenzar.
senta~ión ce~cais dos non convoDoutra banda os socialistas escantes e dominados pola inercia
, tán moi enfadados co PSUC porrepresiva . dos .seus antecesores,
que tamén os àtaca e vólcan~ en
se se lle~ pede chamar así ao~
críticas contra dos . comunistas
'72esmos cun):>.'poyçps _.anos máis...
acusán'doos de facer -unha política
tev~r

Guell e Joaquf m Molíns respectivamente.

de querer e non poder, qu·e a
maioría das veces .está inclusive é
dereita da· Converxencia - Demo·crática.

A DEREIT A UNESE
Ferve tamén a dereita. Pro non
pra atacar senón pra agrupar forzas. Estoume referindo a este
agardado partido do centro-dereita que agrupa a liberéis, socialdemócratas e demócratacristianos
encabezados polo Centre Catalá e
a Lliga de Catalunya que se cansaron de agardar aos Suarezistas
e formaron sin eles a Unió del
Centre de Catalunya e deixaron
ben claro que a UCD non tén as
portas pechas neste novo partido.
lnsístese na denominación de
centro dereita e o seu espacio político corresponde ao que en Europa se ·vén de chamar a dereita civilizada. O día que estas líneas vexan a luz presentàrán os cargos
de presiden.t e e secretaria xeral.
cargos que podemos adiantar con
seguridade: recaerén en Carles

E ferve tamén por último a Ge
neralitat preparando a visita do
President Tarradellas o prósimo
dous de abril a Madrid. Hai que
sinalar que o contido das peticións que trasladará o Presidente
ás instancias da Administración
Española son froito de dúas intensas reunións do Consell da Generalitat que debatiu punto por pun ~
to os temas a negociar.
E este é o ú~ico elemento qu e
lle saca á viaxe o carácter de
persoalismo presidencial e paternalista, aínda que no fondo teña
moito desa.
Hai problemas coas competencias, ou. millar dito, coas non competencias da Generalitat: papá
Tarradeltas arranxaráos. Esta é a
impresión que sacaría un ouservador superficial.
O presidente tén previstas va rias entrevistas a alto nível co Presidente Suárez, diversos ministros
e inclusive o Rei. Aproveitará tamén pra reunirse cos líderes dos
partidos políticos parlamentarias
e os temas a tratar, aínda que non
se fixeron públicos -xa que non
estaría ben que se enterase antes
o público que a Admínístraciónserán entre outros a financiadón
do ~studo do catalán a corto plazo
e outras competencias que se esixirían prá Generalitat provisional
antes incluso da aprobación . da
Constitución.

OMUNDO
¿Qué son
as Brigadas Roxas?

14 /ANOSA TERRA
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lsrael sigue

O nome das Brigadas Roxas italianas saltou á
actualidade política internacional pola súa derradeira
acción: o secuestro do presidente da Democracia
Cristiana italiana Aldo Moro.
Nembargantes, pra espricar estes
feitos temos que remitimos ao xufcio que está
a celebrarse en Turfn contra Renato Curcio e
outros presuntos líderes políticos do grupo.

ganización armada cfandestina
B.R. e o Estado italiano, se ben
pola súa importancia política tén
sin dúbida un carácter trascendental por canto repercute directamente sobor da marcha política
de ltalia e de Europa OccidentaL
As_interpretacións e as posturas adoptadas polas distintas forzas políticas e sociales italianas
diante deste feito son ab0ndo
contradictorias: o PCI apónllo á
impotencia do Estado italiano, miA derradeira tentativa vén de nado pola corrupción á que foi leA primeira tentativa de xuzgar
a Curcio e aos seus compañeiros iniciarse a primeiros do presente vado por máis de corenta anos de
mes de marzal, celebrándose a Administración demócrata-oristiadata do 16 de maio de 1976, senprimeira sesión o día 9 no antergo na oon «esa política de intereses
do suspendido o proceso o 9 de
cuartel de Lamarmora, na mesma contradictorios dgminados pola
xunJo do mosmo ano ante a· poscidade da Turfn, no medio de fé- burocracfa- do Estado e- .pola súa
ture da
Brigadas Roxas, que
rreas medidas . de seguridade. clientela partidaria», en palabras
reacclonaron cun atentado contra
Quince acusados asisten ~s se- do seu Secretaria Xeral E. Berlin.,.
o procurador xeral de Xénova e
sións pechados nunha gaiola, na- guer.
dous gardacostas, anunciando
mentras ún dos implicados atópaque se trataba dunha advertencia.
As tres centrales sindicales
se en libertada provisoria por mo- esistentes no país fan un cl:lamaO 2 de maio do pasado ano
tivos de saúda: ao ser ferido nun- mento aos traballadores «a deixar
pónse n marcha do novo o xulha perna e non contar con asis- ~ traballo, a safr das empresas,
cio, quo novamente foi interrumtencia médica na cadea, sufriu un realizar manifestacións - públicas,
pido·pola retirada do catro xueces,
proceso de caranguena que rema- onde cos partidos, institucións deao ser morto a tiros polas Brigatou na amputación do membro.
mocráticas e as outras forzas sodas o Pr lei nte da Orde dos
A resposta das Brigadas Roxas cialés espresen a maior vontade
Abagados d Turln. Despois destes sue so , sométe e a votación consistiu nesta ocasión na ocupar de defender a democracia e a
clón da Radio Radical de Roma, o constitucióm>.
parlam nt ria unha lei que prevé
dia 9, dende a que fixeron un chaA dereita fascista chegou a sqo r clut m nto do xurado ontre
m m nto á guerra aberta. Ao dfa licitar do parlamento a votación
pobonclón civil c1 c d cidodo
s gulnt un comando abate en da pena de rnorte, e nalgunhas
oncJ l o d s nrol
Turfn un oficial de pollcfa que par- empresas os patróns pecharon as
rnl111I. Ar>l'Obado
ticipara nas operacións anti-Brlportas invitando aos trabaHadores
forln o 137 cld
da Roxas no Piamonta.
a sumarse ás manifestacións con)(lJrfl
O s cu tro d Aldo Moro é, tra o secuestro.
En medio da condena do atenpol , un opl odio máis da escalam nt
da no nfrentamento entre a or- tado por parte das forzas poHticas
do.
maioritarias, houbo interpretacións pra todos os gustos: uns
RENATO CUlCIO, UN DOS FUNDAOORl!S DAS BRIGADAS ROXAS, FOTOGRAFIADO acusaban do secuestro á mesma ·
NA GAIOLA EN QUE, XUNTO CON OUTltOS COM ..A~llROS, FOt l'ECHADO flRA SH D. C., namentras outros implicaXUZGADO EN TURIN.
ban á URSS no mesmo. Pola súa
banda as B. A., por medio dun- dos
xuzgados en Turín, declaraba nun
comunicado: «Dende o principio
desta batalla unha cousa é certa:
o que pasa eiquf non é un proceso
senón un momento da loita de
clases».
Polo de pronto, asistimos xa é
utllización do secuestro pra reforzar a polftica do Estado forte que
se vén de.senvolvendo en Europa
nos derradeiros tempos e que
agora parece acadar tamén a ltalia. Boa parte delo é- a aprobación
de leises «especiales» do Parlamento italiano e a cooperación
nas operacións policialeg. dos servicios secretos ingleses e alemáns.
A transcendencia do secuestro
reside no feito de-que Aldo Moro
é, hoxe por hoxe, unha peza fundamental da pofftica Italiana. Este
persoeiro de 1 anos de edade foi
protagonista fundamental nas diversas fórmulas políticas polas
que tén pasado ltalia na post-guerr a, e a p r e-s ~den e i a da
democracia cristiana conffrelle o
carácter de líder político principal
da burguesla italiana. Na actualldade mantiña a pa'sici6n de colaboración co PCI que cristallzou
coa votación do novo goberno de
Andreotti por unha maioria parlamentaria de 555 votos dun total
de 630 escanos. Aldo Moro conta
co ésito desta política de entendemento co PCI de cara a súa
promoción á Presidencia da República nas prósimas eleccións,
que se van celebrar a fin de ano.

e

desobedecendo á ONU

1

X. A. .GACiÑO

e

. Catro mil «ca1co1 azufes» (soldad0t da·ONU) comenzaron a tomai'. po1lcl6ns no tul do Ubano, -có ouxetivo de
vixiar o cese do '°90 na zona. ·Namentraa,. as tropa• i1.raelft manteften as 1úa1. posici6nt no pais invadido, da
mesma maneira que as manteften no Sinaf, pesia- átoparse alf tam,n, dende o 1973, tropat da ONU, organismo ao que lsrael nunca lle fbco- calo.
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· A decisión de enviar «cascos azules» ao Líbano é-.un trunfo de Norteamérica nos debates ·do C~nseflo de Seguridade
da ONU. A postura dos países progresistas era a de esixir, sin
máis-, a retirada de lsrael dos territorlos ocupados, seguindo,
neste sentido, o mesmo principio da declaración de 1961,
cando as Nacións Unidas esixiron a lsrael a retirada da . península do Sina{, OCUJ:Jada na xa mítica «guerra dos seis dfas».
Nes.ta ocasión, chegouse a un. acordo· integrador: esixiuselle
a Jsraef a retirada, pero mándanse tamén as tropas internacionais. Naturalmente, até agora, somente se cumpliu a segunda parte do acordo.
lsrael vén incumplindo sistemáticamente as resolucións
da ONU sobor do Oriente Medio, dende que, en 194 7, no
vfspora de que Gran Bretaña deixara a terra palestina, as Nacións Unidas aprobaran a partición do territorio en dous, pra
albergar as respeutivas comunidades ·árabes e xudeas. Amparados sempre polo veto norteamericano nas resolucións
do Consello de Seguridade-(rot0°nesta ocasiór;i. polo ·arranxamento dos Estados Unidos interesados a9ora nun· acordp
negociado. árabe-israelf), lsrael fixo ·caso omiso das .resolucións da Asamblea Xeral, onde os pafaes terceiromundistas
·impuxeron -afnda que só de palabra- o.ap.o io á- causa palestina. E.ra lóxico, polo tanto, que agora lsrael impuxera a
súa ocupación do sul do Ubano, _. especialmente cando está
er:i xogo, polas negociacións máis· ou menos en marcha, a súa
ocupación dos territorios árnbes do Sinar. Se en 1961, a
cambeo desa orde incumplida de deixar o Sinar, lsrael logrou
un recoñecemento indirecto da súa esistencia coma Estado,
cecais agora aproveite a ocupación do Ubano pra lexitimara
súa anterior ocupación no Slnaf: En calquera caso, lsrae~ conta agora cunha posicién máis forte pra negociar cos árabes.
Tendo en conta que esas negociacións -até agora preoarias
e. vacilantes- escomenzaron polo cambeo· de postura dalgúns países árabes (concretamente, Exipto) e non pola presión nin dos países árabes nin da ONU, é indubidable que a iniciativa leva precisamente lsrael, mesmo por riba dos Estados Unidos, interesados nestes momentos en dar algunha
satisfacción ·aos pafses árabes «moderados», aos que.convenceu das. posibilidades da negociación con lsrael.
Neste contesto hai que xutgar a tensa entrevista do primeiro ministro israelf, Menahem Begin, co presidente norteamericano Carter. Ante a lnevitabilidade dun acordo negociado no Orlenta:Medio -prodticto do novo equilibro que.quere
establecer Estados Unidos coa complici~ade dalgúns pafses
árabes-, lsrael xoga o papel do «duro>~ pra que a confrontación resulta. o máis beneficiosa posible, pra os intereses imp.e rialistas. Por outra banda, está a J:>OSibilidade-de que efectivamente os Estados Unidos non poidan controlar tan doadamente como quixeran aos que estivo apoiando incondicionalmente dende a súa implantación no terrltorlo palestino. E
non cabe descartar; finalmente, que estas operacións de .cas- .
tigo encontra dos palestinos asteñan dirixidas a eliminar os
elementos máis combativos, de xeito que, nun futuro, lsrool
admitise a posibilidade dun Estado palestino formado por
elemer.itos «moderados», dispostos a.seguir' o Kogo de contrai
imperialista da zona.
lndubidablemente, no Oriente Med.i o· estáse. a xogar unha
batalla directa entre revolución e contrarrevolución, na que
os Estados Unidos estarian a xogar a posibilidade máis intelixente -a- negociadora- pra frenar ese foco revolucionaria
que significa un pobo esbullado e disperso.

m
ba
esl

prc

de
ria

aín·

esa
ro.

a

«CO~

]

DIPOB.TBS

ANOSA TEBBA /. 1 5

FERNANDO INSUA AMIGO
cincuenta. e dous anos
coa cana pola beira do rfo
E un home atto, chámanlle ·O Moreno, troitetro ridãs morren. Verás, heiche contar
o que me pasou dunha ·vez: pillei
dé ·caste ·e dé cana vella. «Xa cando dñà· dez ~ anos unha e metfna ªº casto. Cando
andaba a matar .os peixes, pillábaos co maino,
cheguei -á casa e me puxen a iimpalas vin que aquela botaba polo
despois afíxenme ás troitàs, ás ·angufas e aos
cú ·coma media cuarta de percha
salmóns. O salmón pillabámolo pola noite coa axuda e máis dous chumbos. Abrfna e
dé -fachucas dé palla, sabiamos onde se fregaba na tiña no estómago .o anzol, xa desfeito, càse non se coñecfa pra naarea dõ rfo e entón, espidos, andabamos o rfo e·
da. Pilleina no río Arnego, troiteiro
faciamos arder o fachuco, o salmón cegaba e nós, coa tamén- coma o Ulla ou o Tambre,
frisa, que era un gancho de· ferro co mango de pau,. e máis ca o Furelos.
¿Cómo ha de ser un rfo pra
pillabámolo pra vendelo, daquela o salmón que -daba
que dea boas troitas?
cinco pesos xa_era moito · salmón de dios, desto ·
-Batido, moi batido, a auga
estouche. falando dos anos diante do corenta e sete, cómpre que baixe ben traballada
hoxendía, co ~alto de Portodemouros polo medio, xa e que teña area, por eso mesmo
os ·rfos da montaña son todos rfos
non soben os salmós hastra a Ponte Mercé, polo Ulla, troiteiros. Os regatos son case
coma antes. As angufas pillábanse coas masoiras,
que todos ricos en troitas. Ali onde haxa unha boa postura, anque
unhas redes dobres que se poñfan nas cales dos
só baixe unt)a tella . de auga, xa
mufños ou á saída dunha reprnsa que se facfa adrede, podes contar cunha troita.
baixaban xuntas·, enroladas unhas nas outras.
¿A qué lle chamades postu4

ra?
·
Hoxe todot estas argalladas por riba de de.zasete e de dezanoA ~se remansiño que fai a auga
estón prohibidas, amâis de que . ve cms., · asegún pra que sexan. dempois de baixar ben batida.
pra o caso das troitas seica han Pois ben, eu podo decir que as
Fáianos daquelas trampiftas
de ter medidas reglamenta- troitas pequenas que pican o oebo doutros tempos pra facene con
son as que pasan o anzol, se· ao ·moitos quilos sin pillar trabarias ...
pillalas as botas outra vez á auga, llos ...
Sí, hoxe está todo controlado,
morren, e se nono fas e chas ven
aínda que penso eu que quen deu
Boeno, doutros tempos e máis
esas leis non era moi bon troiteiro. Din que as troitas han de ter

póñenche a multa. Anque non todas ·estas troitas que marchan fe-

«HAI QUE SE SENTAR ONDA A PORTA DO MUIÑO»

dos de Tarrío,_ pesou tres quilos e
medio.

¿Cómo soupeche axifta que
aquela era unha troita grande?
Sóupeno xa que me sacudiu a
percha e despois funa cansando e
diante de botarlle a man aínda me
zorregou nunha perna un bon lostregazo. As troitas, sabor de todo
cando matas coa miñoca e has de
ter a cana firme, danche o recado
de que picaron dun xeito moi clariño: sábelo polo teu cóbado, é
coma se sentiras un aviso pola
corrente.

destes, xa que af nda hoxe hai
moito quen poña os ganchos, que
é deixar anzoles espetados polas
beiras e pra o outro dfa vilas recoJlendo sin traballo, coma ti dfs. Esta, arnais de matar as troitas indebidamente, asústaas, xa que ao
non morrer axiña aquela que picou, abátese e alerta ás outras do
perigo e pónas en medo xa por
moito tempo. Noutro tempo nôn
moi vello botábase ·a bomba, que
anque era cousa que facfa moito
mal, nunca era tan rufn coma botar o trovisco nas augas. Xa coido
que saberás que o trovisco é u.nha
planta que se dá moito nalgúns sítios, coma eiquf en Carmoega e
todo por ahf abaixo. Pois coa rafz
machacada desta planta prepárase un veleño que non só rnata as
troitas senón que tamén mata a
todos os animais que beben no
río. Facíanse secas, poñfanse redes, e ·todo eso.
.

Non todos os dfas se pillan as
troitas ...
Non, é · certo. Pra pillar coa
miñoca debe d_e estar o aire de
baixo, pra o besbello debe de vir o
aire de riba e o ceo claro, e tamén
pra o saltón. Se ven o aire trave.sío, as troitas quedan no rfo, di o
refrán. Os días de néboa, nada, escusas saír.
.

¿Qué diferencias atopas das
troitas que daban antes 01 rios
e os regatos ás que hoxe podedes pillar?
Pois veño vendo que as troitas
dos rfos hai cada vez menos, pola
pouca vixilancia e polo pouco tino
que se vén tendo. Nos regatos, foi
a máis, coido que porque xa non
se bota o veleño.

Din que a miftoca é o xam6n
pra a troita ...
Sí, é certo, a

miñoc~

é o mellor

ceqo que eu teñó usado, agora
neste tempo é o que cómpre .usar.
Dáche · unha troita pequena, anque algunha vez tamén ·piquen ·
grandes; a miñoca debe de pasar
dous centf metrbs por riba da perll.I cha e outros dous botar por fóra
lll do anzol. Despois vén o tempo de
. ~ ·usar o besbello, o mosquito, a
lE mosca, a pluma, o saltón, etc. Co
tt:i besbello · pillei eu a troita máis
grande, ·no Ulla, por riba da testa

«COMESTO O XANTAR, HAI QUE VOLTAR AO RIO»

Hai moitos troiteiros que non
comen as troitas ...
Pois eu non só as como senón
que tamén me gusta preparalas,
gústanme as pequenas pro és
grandes tampouco non llela perdoo. l Cómo se preparan ben as troitas? Boeno, pois eso depende
dos gustos de cadaquén, a úns
gustánlle co pimento polo medio,
a outros con unto ... A min como

millar me prestan é así, asegún
veñen, barilas, botarlles sal e un
chisco de adubo e poñelas ao lume cun pouco de unto. deben de
estar ben pasadiñas, que ao collelas polo rabo se teñan ben tesas
e... bon proveito.

Foi a conversa cun troiteiro
da Golada, un home do campo
que non sabe pescar no mar,
anque viñese do Corcubión. Cada dra que nace por este tempo
el sae fóra e venta de ónde vén
o aire, e se fai bon sae cara o
Ulla ou o Arnego e vai subindo
polo rfo, gabeando polos regatos e repasando sempre aquelas posturas que dan troitas.
Máis alá, outros homes coa cana do carretee equipos ben caros e lucidos. E é que o traxe
non fai o frade, amiguiños. Bon
aire e ... ¡que piquen!
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OS PRESOS SOCIALES,
UN PROBLEMA DE TODOS
Cando 16 pasaron unha1 pouca• semana•
dende que o Parlamento do Gobemo E1paftol
denegou o indulto pra 01 preso• com(lna, cando
semella que decreceu a violencia na1 cadea•
-afnda que probablemente por pouco tempocecai1 ' o intre de perguntórmonot qu• ' un preso social. Pra esto nada mlllor ca pofterse no seu
lugar; imaxfne1e por un intre que acaban de
sentencialo a unha pena de pri1i6n. Se non 1ufriu denantet pri1ión preve~tiva, esto é o que lle
agardo:
En prim iro lugar vostede sufrirá incomunicación
hastra que, pasados algúns df as, pase a ter un réxime
c rcelario normal. Se vai a determinadas prisións
-tamén hai categorfas- daránlle un traxe de recluso, que terá que durarlle cinco anos. Na maioria dos
casos compartirá a cela con outros compañeiros, os
servicios hixiénicos estarán na cela e terá que realizar as súas funcións fisiolóxicas diante dos funcionarios e dos outros reclusos.
Se quere -e lle deixan- poderá traballar dentro
da cadea: por exemplo, facer balóns. Pagarálle un salario miserento que gastará no economato (?) da cércel, onde terá que mercar dende tabaco a xabón.
Vostede non terá máis remedio ca traballar se quere

MIGUEL A. GONZALEZ TRIGAS
ha colchoneta que lle quitarán polas mañás. Hal un límite de tempo pra estes castigos, pero dfgame: ·
¿quén cumple hoxe os reglamentos ao pé da letra?
Tamén debe portarse ben, porque senón informarán
mal de vostede e non poden~ acollerse á «condicional», ou - agora- aos permisos pra ir pasar certas
festividades coa família.
Denantes decíalle que unha pena non e~crita é a
privación da família - porque dos amigos xa está privado - , xa que non se permite a visita máis ca do~
familiares partos. E é deste xeito porque no 90% dos
casos enviaráno a ur.ha cadea lonxe da súa casa e
agás que seña dunha família con cartos, despídl!'se
dela.
Agora permftese que, cada certo tempo, o recluso poida manter relacións sesuales co seu compañeiro legal -é decir o seu esposo (a)-, pra o cal déixa- ·
nos saios unhas horas. Ma~a sorte se o seu compañeiro non coindde co legal. Mala sorte tamen se se
portou mal eses df as, non o deixarán recibir visitas.
A sesualidade dos presos a nivel xeral está condicionada polo illacionismo e as situación de violencia
e agresións físicas.
Cando veñá visita fale na lingua oficial, como non

redimir pena polo traballo.

Mais se tén cartos non se preocupe moito, con
cartor- nunha cadea poderé morcor dende alcohol e
droga maior
a unh compañfa sesual, que és vec non é do m smo seso, xa que o diñeiro fai milagr s. Por moi prohibidas qu se atopaf"I estas cousas,
on cotidl nas n s nosas cadeas, onde funciona un
rendo n gro fiei nt .
S lvo se cións, as condicións hixiénicas, allm ntfH la
l ·cal facción na e d as non son nada
ti ·f ctori, . O mái prob bl 6 qu pase frio, fame,
nml co llo non v xa o módico máis e raro v z;
lu11h v z,
t(I ca ti a lo, non o van
podo p ns r qu
, nt nci que o cond nou só f lab de quo iba estar uns anos na cadea,
pro non o cond naba é perda da intimid de, das relación familioros, ria saúde cecais, da cultura e da información ... pero oso, no noso sistema penitenciaria,
son p nos accesorias, aínda que non se atopen na
sentenci .
Ben, x se instalou ou xa o instalaron, agora pórse ben, porque se non o fai pocle que pase moitas
mpadas n celas de castigo, incomunicado e cun-

haxa funcionaria comprensivo -porque as \(is itas até
agora non eran privadas'-. ·P ode ser que a visita se
Hmite a botarse olladas ún ao outro se vostede ou os
visitantes non saben falar· esp·afiol.
·
Tamén pode colaborar cos funcion~rios, c.onvertíndose nunha prolongac.ión dos mesmos, ser un ch¡vato dos compañeiros. Desta maneira pode. progresar; axudar á Xusticia ctiáma.nlle a esta figura.
Estará esposto a que O. rexistren e o poñan espido cando lle pete ao funcionaria de turno; terá que
estar presente a todos os recontos do dfa, xa que o
importante é que non se fugue ni'!guén.
Pero, se tén sorte, a condena remata e póñeno
en libertada. Agora empeza a prolongación da ·condena. Vaille ser difícil atopar traballo, o Ministerio de
Xusticia non se ocupa deso. Ninguén quere un expresidiario na súa empresa. Se é dunha familia ben
ou fixo unha espectac.ula·r fuga de divisas ou un «affaire» senado tipo Matesa ou Redondela, non se
preocupe, pero se é coma o 99% dos reei.usos do Estado, pode ser que comence a ter fame. Mala cousa a
fame . Pode ser que entón se apropie dun pan, ou
dunha radio ou dun coche, que tamén hai unha sociedade de consumo. Se o volven a coller xa é reincidente, a condena vai ser moito maior. · E volta ao mesmo ...
Entón pode ser que as com¡jañías (ou vostede
soio) o decidan a non volver a facer o primo. Daquela
xa se pasa do pan e da radio ao banco ou á alfaiería .
Hastra eiquf máis ou menos a vida que levaría se
fose un preso social, pero tén só·rte, non o é. Unha vida alienante, despersoalizada, sin posibilidades de recuperación social, con leis que protexen a propiedade, pro que van máis contra o probe «chorizm> ca contra o especulador urbano ou o tránsfuga de divisas.
Comprende xa por qué o único que podé ter. un preso
común é desesperanza, comprende agora a violencia ,
as autolesións - cando xa a única protesta é atentar
contra o propio corpo - ..
Nas cadeas está un pouco a dignidade humana
de todos. Pra cándo un sistema penitenciaria rehabilitador e non represivo, pra cándo un estatuto do preso
social, hastra cándo haberá que agardar por un indulto xunguido a unha rehabilitación social, hastra cándo os presos sociales terán que r.ufrir penas ás cales
non foron condenados. O senador baseo Bandrés,
cando pediu o indulto no Parlamento, rematou citando unha frase: Todos temos algo de delincuentes e
protitutas .. . Polo menos que haxa mala conciencia.

da terra asoballada
CACICADA
Por formar parto dun piquete
informativo fun d tido en tres
cuart les diferentes e nfnda pendente de xufcio, o mesmo ca moitos outros compañeiros, aínda
que sto non ó o pior.

O pior foi quo, ao chegar é
mii'la parroquia - Andabao - , no
a unt monto do Boimorto. atopeime con que era espulsado da
Xunta Directiva do centro de Fno
da quo formaba p~ rte coma vocal.
por decisión «unánime» do prestei nte o mjis dous compoñentes
(ún dos cales é un reconocido caciqu , membro directivo dunha
cooperativa do UTECO, e o outro,
o cura da parroquia), e oon desconocom nto do resto dos comporientos. A culpa que me imputaban pra esta espulsión er quo
forn o causanL de qt.1e os dias da
folga o leite non se recollera na
parroquia. En vista de que esto
non fora certo, alegaron que eu
non pensaba de todos os xeitos
coma eles o ao non ter as mesmas ideas non podia formar parte
da mesma unta ...

Estes tres membros quixéronme facer ver que a decisión fora
unénime. Nembargantes, usaron
cos outros a politica de feitos consumados. A outros membros do
mesmo piquete a Central Leiteira
de Melide non lles recolle o leite
dende os di as ·da folga.
V lahf o ben que siguen a sabor o seu oficio os inmorrentes
c ciqu s e máis as súas crf as pra
que a rabia non pereza.

A. S. V.

ROMANCE A MORTE
DE AUGUSTO
CESAR SANDINO
Póboa do Caramiñal 27-2-78
directora, eu quixera
pedirlle se fora posible que no seu
periódico semanal A NOSA TERRA me puideran publicar esta
miña poesia que vai en honor dun
home de Sudamérica que loitou
pola libertade do seu pobo. Despides de vostede un servidor desexándolle un gran futuro a vostede
o ao seu periódico pra ben de Galiza.
Ser~ora

Augusto César Sandino
home duro sin igual,
forte e nobre coma o Nica,
ceibe coma o Quetza/.
Centro América che nomo
e no.n deixa de berrar
que un dia .21 1934
te foron matar
por ser un home ceibe
e defender a /lbertá.
Fusiláronte de espalda
e de rodil/as con dous máis
en certo sitio chamado
A Calaveira e nada máis,
que estaba o lado dunha
(Embaixada
dun país
que di defender a libertá.
A ese promontorio
xa non se lle volvera a chamar
A Ca/aveira coma un día
senón a forza da libertá.
Pero como certo dia dixestes,
Sandino acerto seral:
«Eu quero patria ceibe ou morren>,
porque ese é un ideal.
Dende entón ás montañas
óesel/es retumbar
e berrar ao unfsono e forte
Sandino e libertá.
Dende entón xa teu pobo

xamais se arrastrará,
e toda Nicaragua se ergue
e canta ao despertar,

Fóra o tirano Somoza,
viva Sandino e a libertá.

Xosé Ant6n Sanisidro
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·1andés «Libro das Invasións» as.
viaxes de Breogán e a lenda do
seu fillo lth. Este documento dQ
século Xll alcende ao Sardo
Pondal que estribilla os seus
versos sobor da «raza dos nobres celtas». Naquel tempo,
pouco posterior aos Mártires de
Carral, na Universidade Com_postelana ent6nase aquelo de
«Ei Armórica, Comubia e CBmbria,
Escocia, Eirln, Galaecls ~ s Illa
de .Man.
Son as sete nacións celtas ... »
Aqueles mozos, di Cuevlllas,
tencionaban restaurar o mundo
remoto dos fisterres atlánticos...
mais o estrondar das dúas guerras estinguiu a cantiga ...

CARA A ARQUEOLOXIA
QNTIFICA
A Prehistoria da nosa Arqueoloxfa aparece precisamente

OENDE OS BUSCADORES
DE TESOUROS

cos aventureiros e buscadores
de tesouros dos «Gentlles Galigrecos». O señor del Coto e Recemil de Parga, o licenciado Xan
Vázquez de Orxas, xa no Século
. XVH, conquiran por Real Célula
licencia pra esmorear e remexer
nas mámoas e dolmens do Me.gaHtico Galegp. Moi mantos dos
catro puntos de Galicia foron
destruídos polos · buscadores de
ouro, cegos ao máis cativo pulo
.cer:ltffico. Castella Ferrer nas
súas crónicas, pola outra banda,
déixase levc;¡r polas lendas xacobeas deica identificar a meirande parte dos antergos moirnentos çoa «Histeria del Apóstol de
lesus Christo Patron y Ca~tán
Gral. de las Españas».

Ollar somentes o achádego,
facer apoloxra del, ·supón o estar
cego ao verdadeiro significado
que tivo nó seu entorno, negarlle o seu méis enxebre valor arqueolóxico & histórico. Ao afondar nas rarees qas nosas antigas
sociedades pode ter máis valor
o cativo testo cerámico ca o relocente torques de ouro.
O ooleccionista pechado- renega da responsabilidade do
Museo aberto ao pobo e aos
seus investigadores, atesoura
pra si cecais -un documento dun
pasado común, persoalismo que
conduce nalgún caso a destruccións totales, a intrusismos, a
escavacións clandestin~s. lrreparable. é a destrucêión do mosaico romano do «Forum Cigarrorum» na Aúa de Petfn, as escavacións de espontáneos no Castro de Pastoriza na Cruña, no
Cota de Mosteiro no Carballiño,
A lanzada... esa ringleira de dates perditos ou acochados que
sementan de tebras a nosa Historia,

ANOSATEBBA / 17

O deslabazado aventurelrls. mo de· daquela trócase no XVlll
coa mesma Ilustración nun Intento de ouxetivlzar. Sarmiento,
Comida, tencionan nas súas referencias a fidelidade á descrición. Sarros Stbelo reproduce
nos seus dibuxós as <<Antigueda.des de Galicia». Veleiquf pois os
verdadeiros preéursores da Ar.queoloxía Galega que co Romanticismo do XIX e a súa sensibilidade esotista atopará no
mundo celta a millor fonte de.
inspiración. O Atlantismo de
Murguía sementa nos intelectual.es a concencia prenacionalista que dende entón Irá agromando no eido arqueolóxico. O
Atlantismo é . unha alternativa
co.m a o Mediterranismo clásico
dos cataláns. Os celtilóf~los do
Aomanticismo desco.bren. no ir-

López Ferreiro, xa abrindo o
noso século, adícase ao estudo
do entorno do Sartego qo Após-

tolo, namentras os estranxeiros
Cartailhac e Obermalr descobren en Galicia a Prehistorla ignota que os colonizados non
ollaban. Aguilloados, os novos
arqueólogos toman concencia e
ábrense novos camioos, créanse
c;omisións provincialos de moimentos, sociedades arqueolóxicas levadas pota man de Mancif'leira, Floro López Cuevlllas,
Angel del Castlllo, Bouza Brei.
Mais a cencia allea sigue aproveitando a Prehistoria de Galicla: Leisner, She, Mac White,
Bouma, Le. Roux, Tranoy, Anati,
promociónanse e promocionan
o que debera ser da responsabilidade da nosa Universidade, de
moitos organismos que estarian
a protexer e espallar o patrlmonio cultur~ galego.
Hoxendía, arqueólogos, aficionados ou estudases comprometidos co seu entorno dun xeito coordenado, sistemático e
centffico, tencionan sin atoutiñar darlle vida ás vellas sociedades arqueolóxicas pra soerguer
a búsqueda da identidade e facer -sin patemalismos nin mediatizacións que o pobo s~ atope
co seu pasado. Veleiquf a obriga
da Universidade, dos Muse9s,
do Semlnarlo de Estudos Galegos, dos mesmos galegos.
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Por M. HORTAS VILANOV A

A «COFRADIA DO
SANTO MATIAS»

s.

a,
ar
18

>i-

;o
tln3S
!S,

n-

e
3,

1

ro

Polas Areeiras, que é: un lugar
alto e z.oupado polos ventos, situado no camiflo de Santiago, e
de onde se olla a cidade de Lugo
coas súas torres da catedral
afogadas por un bosco de disparates urbanísticos, vaise ó santuario do Santo Matías, a Santa
Eulalia de Bóveda e a San Pedra
de Calda. E tamén a outros lugares que quedan moito máis
lonxe.
Dende as Areeiras, asegún se
vén de Calda, comenzando a
'baixar a costa, contemplarfa a
cidade de Lugo, a ben defendida, nos solpores tépedos de
abril, aquel troveiro ferrolán do
século Xlll que atendia por Fernando de Esquio, doneei maldicente e namorado, 6 que un
amor sagre.do traguía de Santiago a Lugo, asegún nos confesou
nos seus versos:

Versos que, postos no galego
dos nosos días, poden quedar
así: «-¿Qué fixeche, amigo, /
aló en Lugo, onde andivee,he, /
ou quén é esa fermusa / da que
te namorsche? / -Eu cho direi,
señora, / xa que taf.1 ben mo perguntBche: / o amor que eu levei
/ de Santiago a-Lugo-, / ese me
trouxo e ese me levou».
Fer~ando de Esquío, 6 ollar a
cidade, seguro que o seu aceso
corazón poñíase a bater máis
forte e máis veloz. Tamén é probable que o Miño, 6 laiar cando
chocaba contra as pfas da ponte
romana e ó cantar no caneiro da
Aceña de Olga, erguía no ánimo
do troveiro contrarios e opostos
sentimentos, coma no verso do
de Catulo: amo e odio.
De Santa Eulalia de Bóveda
non quero falar hoxe, aínda vencendo a forte tentación de facelo. De Calde quero aludir, de pasada, ós dfas da ·miña mocedade, .cando iba convidado á Casa
de Barreira, polo San Pedra, 9
voltaba da f(lisa en honra do
patrón, contempl~ndo os agros

-¿Oué adubastes, amigo,
aló en Lugo, ú andastes
ou quá/ é esa fremosa
de que vós vos namorastes?
:-- Diréivolo eu, señora,
pois me tan ben perguntades:
·~
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.oidioma
«AMARGÁCHEME
BEN ...
No domínio dun idioma, se Q
aprendizaxe deste foi €0rrecta,
inflúe moito ·o feito de usarmos:
con precisión algúns significados ou acepcións moi rentables,
de moito vs<;> -na fala popular. O
noso idioma, -popuiar por antonomasia, resfntese da súa ineorporación tardía -na época moderna - á esé:ritura e oomo xa
dixemos ~outra ocasiÓn, o galego escrito resulta, ás veces, .pro-be, superficial: é galega a forma,
non o é a siAtasis nen a semánti-

vista u.n espectáculo . noxento
mais sublime pola fe que revelan aque/f:s fidelfJS.
Semella mentirB que unha
auga que disolve tantas porcalladas non dane ôs que nela se
18van e,. nembargantes, escoitei:1/e a persoas forma/es referir curaciós, verfficadas nas súas ptJrsoas, que tiñan por milagreirss...
Deica eiquí as palabras do
ilustre médico. Pola nosa conta
diremos que a festa do Santo
Matías celébrase o 24 de febreiro.
Un grupo de bebedores lugueses, entre 'os que se atopaba
Oíaz Carreira -persoa moi conocida e querida no Lugo· dos
anos cincuenta - e penso que
tamén f>epito o Ouirogués -do
que non estou seguro._o. fundaran a Cofradla· do Santo Matlas.
Era toda xente pándiga e de bon
humor. Coido que foi un membro desta cofradía. o que traduciu o alcume de Caga na brocha polo pintoresco Defeca en
el pincel. O propietario deste
espresivo alcume era un caleairo, posoodor asimesmo dunhas
descomunales zocas ·a dunhas
enormísimos bigotes. Tiña un
ausiliar moi coxo ó que lle cha-

fouciña. E logo o xantar solemne
e festeiro, co cabrito ritual servido á mesa {)olo dono da casa. o.
señor Bernaldino que, pra tal solemnidadé, poñía sobor da súa
camisola, almidoada como non
teño ollado outra e que só sacaba da ucha en dfas. moi sinalados, unha camiseta de punto inglés coa qYe estaba moi propio .
e coa que os convidados nos
sentíamos moi gustosos e honrados.
Mais 6 que iba, que era a Cofradla do Santo Matlas. A importancia do santuario e o que
nel pasaba dei)(ouno descrito o
conocido médico lugués O. Xesús Rodríguez, alcumado Gambetta, no seu famoso e clásico
libro encol das supersticións galegas. Veleiquí as súas palabras:
O pé da capela de Santo Matías, a unha légoa de Lugo, non
hai fonte natural pro hai unha
grande pia de pedra, seca e
abandoada du;ante o ano. O dia
da festa do patrón, en febreiro,
adoita estar chea de auga da .
choiva esta pia grande, que din
é o resto dun sartego antergo.
All lavan os romeiros as chagas
· e as partes doentes, ofrecendo á

de Santiago B Lugo
ese me aduso e ese mi adugo.

1-
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de centeo, que xa pedían pola

o amor que eu levei
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•
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maban Carreti~la m6xica. O
caso é que· a Cofrsdla do Santo
Matlas celebraba a festa do seu
santo patrón cunha descomunal
lacoada. O que non sei decir é
se os cofrades papaban o lacón
cocido ou allado. O lacón aliado
era unha das grandes solemnídades, unha das festas maiores
coma se dixéramos, da anterga
cociña luguesa, especialidade
da desaparecida·casa Marbán e
Casa Bao e do vello Ferreirós da
Praza do Campo. O conto é que
a Cofradla do Santo Matlas,
xuntada en capítulo e despois
de celebrada a lacoada, sacra. mentada cun bon viño de Chantada ou dos Peares, dos que os
vellos bebedores 1ugueses eran
tan vicioso~. poñíanse todos en
· pé e, con esa voz grosa e opaca,
chea de solemnidade, que pón o
viño tinto, comenzaban a cantar
o himno do santo, que decía así :
Santo Matlas,
santo inmortal. ..
Neste intre ún dos cofrades
deda:
-¡Alto, que agora entran os
violísl
· Os cofrades deixaban de cantar. E comenzaban todos a asubiar dun xeito moi concertado.

•

._

Por MARIA PILAR GARCIA NEGRO
ca. Hoxe fmonos fixar nalgúns
verbos con equivalencia no español: cómpr~ destacarmos cómo a coincidencia dáse no signific!Jnte, mais non no significado (neste punto, coma noutros
moitos. bótase de menos un
bon diccionario galego-galego;
os estudios do _galego oral non
abondan e menos aínda os de
semántica; nalgúns dos. dicciQnariÔS máis 6 uso nen siquera figuran algunhas das &cepcións
que eiquí se recollen, e máis estas están todas elas vivas no gafogo actual). Vexamos:
O \lerbo AMARGAR, nunha

frase coma a que encabeza o
artigo equival a séntame mal,
non me vén a xeito, cóstame caro,etc.

O verbq ÇOllER, no galegq
oral, é usadfsimo por caber: ei.qui -xa non 'colle m/Jis J<ents, non
~he vai coller na cahiB... Coller
pra... tén un ciaro sentido de dirección: t pra ónde collemos 1
(¿ónde nos diriximos?), o meu
curmán colleu pra Vigo ~ -non
volveu. O español cotoquial tirar
para {>oda ter o mesmo sentido
ca esta ~spresión.
O verbo DERRAMAR tén o
mesmo sentido ca destragsr:

¡non d.errames o libro/, dem1.mouse. o queixo,· aplícase humorfsticamente a persoas. pre sina4ar fatiga ou corpo canso: 1qué
derrsm11da estou!. Non derrsmemos o gslego, pedfan o ano
pasado dous estudiosos do noso
1dioma; suscribimos ta4 peticlórl.

-Unha acepción do verbo -EN-

REDAR allea ó castelá.n e pasar o
tempo, entreterse: non che ·teño
tempq. de enredar acó, teño que
me Ir, non enredes, que non--temos veger...

O verbo PILLAR tén unha
cliea de matices en galego: · ~
sinónimo de coller, agarrar: pi-

llame esa mazá, p;ffoute cando
menos o pensabas; tamén de irse, marchar: p;//aron monte a;riba e non os volvemos ver, pillamos cara a miña casa.
Pra rematMmos. o verl>9
f>flESTAR co significado de sentar ben, aproveitar: préstachemJJ
ben durmir despois do 1<antar,
non lle presta nadiña ter que se
erguer tan cedo ...
Poderáse decir datgún destes
significacfus que O se~ URO é Oia-iectal. pro, en definitiva, perte6 galego vivo de hoxe e
rontribúen a enriquentalo e a lle
dar 6 gaf~o escrito aval. de autentictdade.

cen

GUIEIRO
.LIBROS
DOUS LIBROS
DE RELATOS:
~~A C~DEA» I!
«0 FOTOGRAFO» (1)
Manuel Catoira é un escritor
·ourensano, nacido no 1947, ao
que únicamente conocfamos
por unha antoloxfa da poesfa
galega da que é autor, publicada hai uns anos e que é millar
esquencer.
Agora croou unha odltorlal
galega, chamada «Limbo»,
á que lle desexamos longos
anos de vida, e que leva publlcados dous libriños: A cadea do
propio Catoira e O fot6grafo de
Xoán lgnacio Taibo, ambos no
ano 1977 e de relatos cortas.

O relato corto foi - e ainda

é- moi cultivado entre nós e
coido que tamén entre os portugueses. Polo mundo adiante
teño a impresión de que se cul tiva menos e que está en franca
regresión. E unha mágoa. Hai
relatos cartos que son inesquencibles obras mestras da na rrativa .
O volume A cadea, de Manual Catoira, compónse de tres
re latos: o quo lle dá tlduo ao volume e os tlduados A outra veira do silencio e Inferno. O pri m iro é un estudo dun tipo deos ch modos «marxlno les» e da

de desenrolarse que nos lembran algúns relatos de «cenciaficción» ou afnda de «reallsmo
máxico». Tamén coidamos atopar un eco dos «pastiches» -e
non usamos. a p~labra nun senso peiorativo- do escritor J. l.
Borges. En Taibo hai que salientar a súa indiscutible imaxinación creadora -e· aínda a súa
pantasla - e o seu oficio de bon
escritor.
O que lle hai que reprochar a
Taibo, asegún a miña opinión, é
o pouco coldado da súa sintasis
galega e ainda o seu lésico. Non
é que ún sexa un purista, mais
coidamos que Talbo pásase )(a
do permisible neste terreo. Asf,
na páxina 4 lemos «lle adicar»
por «adicarlle», na 8 «me decfan»
por «decfanme». E asi un moi
longo etcétera. Tampouco me
semella correcto o emprego da
palabra «suxo» - que non esiste
na lingua falada- por «porco».
O mesmo se pode decir do uso
da grafia «X», co sonido de k1
. e de xe, indistintamente, o que
leva ao lector ao confusionismo.
Xa vai sendo hora de coidar estas cousas que tef'\en a súa importancia. Pese a que non hai
unha normativa do galego, entendo que empregar a mesma
grafia pra dous sonidos diferentes é un erro .

MANUEL MARIA
( 1) A cadea, Manual Catoira. Seria
Limbo, 1. Lugo, 1977. O fotó-

grafo, X. 1. Talbo. Serie Limbo,
2. Santiago de Compostela,
1977.
.

quo sofr
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MUSICA
A MUSICA CORAL:
O INTENTO DE
«ARS MUSICAE»

qu

agora nos entrega.
Xoán 1. Taibo naceu no 1949.
Este seu libro O fot6grafo con tén catro narracións, tres delas
premiadas en distintos concursos e unha -lenqulsa- xa pu blicada nun volume colectivo.
Taibo escribe ben e con soltura . Mesmo con facilidade. As
súas narracións teí)en un xeito

A música coral é unha das
claves fundamentais da cultura
galega. Esta afirmación é doada
de demostrar, basta con comprobar cómo nas nosas vilas estánse a crear cbnstantemente
agrupacións corais que, a miúdo, adequiren unha calidade
aceptable -sempre dependendo do que o director seupa con querir-. Por r¡:izóns obvias, p
repertorio elexido está tomado
das cancións populares e das
..

~

'
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aproveitar as ·formas dadas pola ·
n"aturez~ e que, cun míAimo rê- ~ ·
toque, cambean de senso hastra
suxerir unha figura . insàspeitable. Pero ta-mén hai o traballo '
barroco da madeira, a perfeu - ·
ción do detalle e a lisura da
· execución . Ou a mínima figura
moi luída centrada no ,lu'gar ;
esaut.o dunha cotela_. de carbal]o
sin enfeitar. Ou a fi.gura ou gru- ·
· po relixioso. -Víctor . Corral é :
unha especie de místico - ben
. alonxada do qu~ ~n certo xeito ·
parecerla lóxico: o peso ·çia tradi- ·
ciõn románica ou o posromá.nico dos canteiras. Lonxe del
Victor · Corra!: . contradictoriamente co resto da súa obra, a
faceta rélixiosá súa é «cosmopolita»_(e apréciase a· uso deste vocábulo).

o:

cantigas lfricas, das que xa falei
anteriormente. No noso medio
cultural non esiste o coflecemento da gran t'radición polifónica europe~, e por iso non se
plantexa a necesidade de interpretar obras de Palestrina, Las. so ou Monteverdi. Esta perogrullada vén a conto, pois, namentres non se d~mostre ó contrario, só se pode pensar na creac ión · dunha cultura ·. musical
:;iutónoma partindo do coñecemento dunha tradición que xa é
internacional. A este nivel, é
meritorio o labor de grupos coma a Sociedade Coral Polifónica
de Pontevedra, o Orfeón «T.e rra
a Nosa» ou a Coral Polifónica de
Betanzos, que engaden nos
seu s programas obras do repertorio de polifonía clásica prestando. atención especial aos
cancioneiros de renacemento
españo'I. Pro, xeralmente, estes
intentos atópanse cunha serie
de fallas técnicas que fan discutibles os resultados sônoros das
interpretacións. Non quero
- máis. ben todo o contrario negar a importancia trascendental destes intentos; máis be.n insisto en sinalar a necesidade de
plantexar uns presupostos mf nimos a hora de presentarlle ao
público estas xoias.
No pasado mes de ow.tono,
en Pontevedra, xuntábanse arredor de Margarita Guerra vinte
rapaces interesados n~ creación
dun coro de cámara adicado á
polifonía. A pesares do grave
handicap da falta de p·r eparación técnica en moitos dós cantantes e da falta de tempo pra os
ensaios, conqueÍiron, en só seis
•

-

~

-

meses, ·un grupo con d.ú as virtudes fundamentais: unha moi
·boa afinación ·e un apreciable
son ido de conxunto. Estas · son
dúas caracterfsticas esenciais á
hora. de interpretar páxinas da
Vitoria ou Pretorius. Na corisecucióri destas caracter!sticas,
lóxicamente, · ~ogou un papel
esencial -:tanto coma o entusiasmo dos cantantes- o ben
facer 'da directora.
Per:iso que este grupo -Art

Musicae- pode ser 'un motor
importante no desenro.1.o da no. sa vida .·m usical. Non somente
polas razóns anteditas de dar a
coñecer a polifonía clásica europea, senón pola posibilidade de
interpretar par.te das obras dos
mestres de cápela das nosas catedrales.
Se ·entre os wesupostos de

Ar1 Mu1icáe · están as actuacións nas vilas, esto é imposible
da levar adiante se non é coa
colaboraqión das .asociacións
, veciñais e culturais. Coido qúe
isto é máis importanfe aínda ca
calquera t.ipo de axuda da Administración, axuda que, doutra
banda, é esencial pra que a· potenç;ialidade que é Ars M1¡1sicae .
chegue s.e r unha reàlidade.

XOAN M. CARREIRA

.ARTE
O ESCULTOR
VICTOR CORRAL
Na obra escultórica de Víctor
Corral apréciase · o .desexo de
'

•

•

•
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E é que Víctor Corra! é un
escUltor ben estraño. Por unha
· banda, vemos unha obra de
concepción relixosa que tén ben
pouco que ver con Galicia, debéndolle máis secadra a concepcións orientales. Pola outra,
atopamos . un inténto continua_do de espresar un.ha realidade
nacional naquela súa obra máis
apousada sot;Jr~ a terra -realidade ou visión da realidaçle por
Gerto con matices máis ben periclitados-. Ademais, hai · .ou tras dúas facetas cuantitativamente menos importantes: a
percura da forma nova, surreal
-no cal, ao meu v .... r, están os
seu mínimos acertos - , e a ~a
presentación obsesiva da figura
femenina espida, en mor diversos materiales'. e cunlia perfeución formal verdadeiramen'te estraordinaria.
A estrañeza deste escultor
débese, no meu entender, a unha · contradicción enfre os seus
comenzos autoaidactas e ·o seu
paso -serodio- polas ·academias. Esto debéulle producir un. ha inseguranza q·ue se reflexà na
súa obra e a condiciona mentras
non se dea ceibado dela. Pero o
certo é que na súa obra tiai
achádegos dabondo fermosos
coma pra ter asegurada, na.
miña humilde opin-iór:i, a sQa
permanencia.

DARIO XOHAN CAB"NA
•

•'
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ARTE
Alfonso Sucasas: na Galeria de Arte ADRO da Coruña hastra o xoves, 5 de abril (Real, 50, 1. 0 , de
7,30 a 10).
Pérez Bellas: óleos e dlbuxos. Na
Galeria CEIBE da Coruña, hastra o
11 de abril ~Cantón Grande, 1 61 7 . 3 .0 , de 7 a 9,30).
Peyrot: no Galeria GIANNINI da Coruria, hastra o 1 5 de abril. (De
11 .30 a 1 .30 e de 5 a 9,30) .
Gonzólez Coitado: óleos, acuarelas
e dibuxos. Na Caixa de Aforros da
Coruña e Lugo. r:ia Coruña. (Rúa
Nova, 30).
Manuel Merino: no HOSTAL de
San tingo (de 12 a 2 e de 6 a 10).
Agra e Berride: Fotomontaxe ; ensaios de comunicación visual. No
ATENEO DE OURENSE (de 6 a 9).
Subasta: no Club Naval Regatas en
prol dos nenos subnormales. Organiza a Asociación N.ª Señora
Cha morro.

CINE

-- . (

.

Metrópolis (1926) de Friz umg. En
super 8 mm. dentro do ciclo adicado ao cine clásico americano,
alemán e ruso. ATENEO DA CORUÑA (San Andrés, 143, 1. 0 ). O
mércoles, 5 de abril. ás 8,30 da
tarde.
L. B. J. de Santiago Alvarez (Cuba).
O dia 4, martes. Cine club ANUE.
Santiago.
Sacco e Vanzetti de Giuliano Montalvo. 4, martes, no Cine-club
ANUE de Santiago (Repúblic.a do
Salvador, 25).

ACTOS
Conferencia: Francisco Rodrlguez:
«Golicia no Século XX». Dentro
dun ciclo de Histeria de Galicia,
no Club Cultural «Valle-lnclám> de
Lugo. O vernes 31 de marzal ás 8
da tarde.
Conferencia: F. CLAUDIN, dentro
do ciclo «Vias ao Socialismo» organizado polo ATENEO DA CORUNA. O vernes, 31 de marzal.
Coloquio: «Encol da crisis económica española e o Pacto da Moncloa» Ponentes: Olga Puertas, AI-

fredo Pérez e Xoán Santamarla
Conde. no Colexio Universitario de
Vigo o xoves, 6 de abril ás 7 da
tarde.'
Conferencia: «lntroducción a unha
socioloxia da música galega» por
Xoán M. Carreira Antelo no Auditoria da Caixa de Aforros. Vigo. O ·
4 de abril ás 8 da tarde.
Música: Recital e.le piano. Solista :
Humberto Quagliata. O 5, mércoles, ás 8 da tarde no Auditoria da
Caixa de Aforros de· Vllagarcfa de
Arousa.
Música: Concerto de Lied. Soprano,
M. 0 Dolores López Alite. O xoves,
6, ás 8 da tarde na Aula de Cultura de Santiago. Organiza «Jueves
M usicales de la Universidad».
Música: Recital de Piano. Solista:
Humberto Quagliata. O xoves, 6,
ás 8 da tarde no Auditoria da Caixa de Aforros de Vigo.

DISCOS
Música del Cancionero de la Catedral de Segovia y de la Real Capilla de l1abel y Fernando. Cuarteto Renacimiento. ZAFIRO ZL171.
·Música Regional Gallega. Banda

Municipal de L:ugo e sección de
gaitas. 'COLUMBIA C7237. .
Juan Pena «El Lebrijano» (Vai. 1 e
11). «El. Lebrija110» acompañado por
Paca de Lucia e Niño Ricardo. COLU M B IA C,PS 9498 e CPS 9499 .
Ramón Andrés éanta a Blas de
Otero. Ranión Andrés acompañado por José M.ª Durán (guitarra),
Alberto Moraleda (violln) e Luis
Sedo . .(contrabaixo). AR IOLAPAUTA 282911.-

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 31: A Capela na CORUl'JA;
a capital en LUGO; Carballiño en
OURENSE; e A Estrada e As Neves en PONTEVEDRA.
Sábado, 1: As Pontes, Carnota, Betanzos, Porto do Son, Sta. Comba
e Noia na CORU~A; Monterroso,
Baralla e Viveiro en LUGO; Allariz,
Entrimo e Póboa de Trives en. OURENSE; e Porriño en PONTEVEDRA.
Domingo, 2: Cambre, Serantes,
Ares. Carral, Muros, N~oia, Negreira e Ribeira na CORUNA; Rábade,
Láncara. Póboa de Broullón, Meira, Baleira. Barreiras, Cervo, Viveiro e Villalba en LUGO; e lrixo e
Beariz en OURENSE.

Luns, 3: ·Toques, VilarmaiorJ.. Travesas e Bembibre na CORtJNA; Becerreá en LUGO; O Barco, Castro
Caldelas e Verfn en OURENSE; e
Caldas de Reis, Lalín e Moaria en
PONTEVEDRA.
Martes, 4: Mugardos.. Carral e Oro. so na CORUNA; Friol e a capital
en LUGO; Maceda en OURÉNSE;
lui en PONTEVEDRA.
. Mércoles, 5: Valdoviño, Áianxo, Teixeiro e Vilâseiro na CORUÑA;
Gu itiriz, Castro, Chantadà, Pedrafita, A do Monte e Ribadeo en LUGO; C_ual~dr9 e A Mezquita en
OURENSE; e Ponte Caldelas en
PONTEVEDRA.
Xoves, 6: Santiago, Oleiros, Cerdido e Senande na CORUÑA; Monforte, Sarria e Mondoñedó en LUGO; O Barco en OURENSE; e Redondela e Silleda en PONTEVEDRA.
Pregamos 61 A1oclacl6n1 culturais, 'a1oclacl6n1 de veclftos, cfrcu101 culturais, etc. no1 comuniquen
a pr0grar'nacl6n dé ·actos cultural•
e de todo tipo con quince dias de
antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprida información. Moitas
gracias.
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musical. 4. - Pronome. Organización terrorista arxentina.
Ao ~ovés, pronuncias. 5. - Plantas hortenses. O contrario de enfermadade. 6.- Adverbio de lugar. Tolo, sin siso. 7. - Prodúcese certo meteoro eléctrico. Froito da silva. -8. - Cabeza de .g ando. Nada. Ao rovés, posesivo. 9. Esistes. Construída. Reflesivo. 10.- Alborexa, pónse ctaro o ·día. 11.- Animais domésticas. Nome de _
m uller.
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VERTICAIS:
1.- Canle por onde vai a auga ao muiño. Número.
2. - Miradas, otladas. 3. - Artlculo. Organos da vista.
·Término de comparanza. 4.- Interpretas. Escoitei. Fren-

eal
os
rejra
er-

te de liberación Nacional. 5.- Partes da muralla. Pedras
miúdas. 6.- Pronome. Letras de «eira». 7.- Miras. Ao
rovés, berra o gato. Murcha. 9. - Ferramenta plana .
Cafulle sudor. Terminación verbal. 1 O.-· Ledos, riseiros.
11.- Tea de malla. Fillo de Xacobe.

3U-

es-

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 9:
HORtZONTAIS: 1.- ANO. 2.- CAXIGAL. 3.- O.
TENRO. A. 4.- BRUA. OCOS. 5.- ALEAR. CALES. 6. SAM. AXE. 7.- ATOPE. MUDAR. 8.- ALOB. ELAS.
9.- S. OOEl.A. E. 10.- MORRESE. 11.- PAS.
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Rapaz de 24 anos, casado e
cunha filla, estudante · de 3. 0 de
Aparelladores, busca traballo.
Preferible xornada -continua ou
por horas. Como delineante de
construcción, axudante topógrafo ... ou .calquera outra cousa.-n-

no. 221698.=E. C. M., 'Pio· Xll,
l, 8. • D, A Corufta.
'

..
' Solicito correspondencia con
rapaces-zas de 1 7 a -25 anos
pra tratar de polltica GaliciaEuskadi, preferibles de Viana do
Bolo. -Escribir a -Marfa Xo9'

Blanco. C/ Martin Etxeberria.
Portal 13. Piso 4. 0 8. Renterfa,
Guipúzcoa.
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C.a mbeo dibuJ<o orixinal meu
por calquera destes ,libros:- «Segredo do .humorn, «Bello Pií-leiro
V su época» e «Colmeiro» (Galaxia). Xaqufn Marfn. PerUo, Fe-

ne, ·A Coruffa.

·

DENDE MADRID

Teño 18 anos e quero traballar
nun bar nos fins de semana, ben
en Santiago ou na Coruña. Chamar a Alfonto Caamafto, Cole-

•io de Sta. Crus (A .COr-uÂa). ·11f.
'614254.
Teño ., 6 anos e estou .dispost9
a traballar nun 'bar; ben .en: Santiago ou na Coruña. Oiamar a ·xullo

1

·Martfne& Catteto. Colexio -de · st~. Cru~ (A Corulta}. ·Tlf.
'6142-54.

(lu.go)

é:lraLU1

CARTAS

AN·UNCIOS .DE BALDE

Rapaz de -23 anos, Ausiliar
Administrativo (FP H. busca trabaflo en Galicia; Tfno. · 530465 ·
3V8-

._~..._~...._~

HORIZONTAIS!
1.- Galfña nova. Ao rovés, baixo dun vehículo. 2.Parece. 3. - Contracción. Certo recipiente pre auga. Nota
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Gustarfanos .fntereambear . o
noso 'f)eriódico escoiar coas publicacións doutros .Crne¡.dos de
Gaficia. Colexio ·Nacionat de

Oarbo-Cangat ·de

Morrau-

Pontevedra.
Ouén nos pode axudar a contactar con: Amando Prada, Emilio Cao, Antón Seoane, Mira Casabella, Verbas Xeitosas e ·Grupo «Escola de Gaitas de Ortigueira»: úrxenos. Graciñas. Comisións Culturais do 1.N.B.M.
-Esêribide a Xavler Neira Gon-

.zólez. Maril'tamansa. Villa
Manuela 1/n, Ourense.

SOLUCION . AO TABOLEIRO DO .NUMERO 9
A) Recadádiva. B) Retrouso. C)'Tarabela. O) Nádigas.
E) -Centola:' F) Bande. G).Antas. H) Seis. t) Chan. U Vaca.
· M) Bon. N) Zas. {))- P"5. .

O pBso de lucencia está /J beira ·do Cabe, nistas- terras b.ravBs, na encosta dunha valgada (Anxei F..ele: · Ter:re
Brava).

Escrfbovos esta .carta pra vos
· decir que a idea do r.exurdimen•to do histórico . periódico é moi
boa. sobor de todo nestes intres
históricos que .. estamos a vivir
tlaxe: Vexo que nesta nova época as- ideas xa van estando cia·ras.
Chegou a hora -Ka; Galicia,
como vostedes saben, tivo-sempre, pra. os demais pobos· da. península unhas especiais car:acterfsticas que a definiron.-coma a!..go alleo aos seus costumes, é ·
súa paisaxe (Arcadia, clima de
illa) e, xa .que logo, tentaron fa<:er dela un pandiero, tentaron
dividila, nas Ideas, na ·Integridade territorial facendo dunha nación catro províncias á medida
do imperio-. pro iso -foi hai pouco, porque durante moitísimos
anos, séculos, milleiros de anos
(falo tamén dos tempos celtas)
a caste galega foi a dominante
na pen'fnsula, os pobos celtas
que- a habitaban botaban cultura
forxada nos montes e vales da
nosa querida Patria por todos os
fares. Hoxe atopá-monos na·
· mesma, .pois tnclusive moitas
verbas do noso idioma fo.-on
,hurtadas pra facer o _glorioso
castelán, tentando uniformar todas as 4inguas do imperio dende
os altos poderes.
·
HaLunha Galicia escravilada.
Penso que sempre o foi xa que

endexamais até agora <' home
pensou na .igualdade humana,
pero pelo· menos podfa desenrolar a súa bela cultura e traballar
no seu. Mais ~gora vexo cos
meus ollos un l~tre moi forte p0r
levar adiante o -~ue . os galegos
de hoxe merecen. - Penso que o
noso feito só é comparable ao
dos xudeos, os cales afnda non
tendo terreo pra vivir e despois
de moitfsimo tempo de non telo
conquerírono por todos os medios. Nós temos a No~ Terra,
verqe· coma herba verde, .cun
ceo azul uns dfas e gris chorón
outros, pero até o de a~ora non
tivemos a gana de vivir. Nós
emigramos porque non tivemos
gana de vivir; desengañémonos.
Esisten as meigas, foron elas
qu-en quixeron que nos fóramos
dos nosos lares pra asr elas po-.
der vivir millor sen molestias.
foron as meigas quen mentras
nós estabamos fora fixeron
grandes encoros, destragando o
noso, e logo din que é seu, cimento no verde da mi"a Terra
verde; foron meigas as que fixeron celulosas no corazón da P:itria queimando deste xeito as
entranas do galego. O galego é
a natureza, binomio constante,
digno dunha gran traxicomedia
tinguida de sangue;.dos séculos,
das tioras, do tempo ainda non
rematado, do porvir, quente porvir.
As meigas dixéronnos -que

se.

nos foramos e nós dixemos que
sí, e logo eiquí fóra da Patria
esas mesmas meigas coa mesma -face de entón, rindo, falaban
da nosa Terra e de las meigas;
cando falaban-. só falaban delas.
Os nosos ·abós non souPeron conquerir os seuâ dereltos.
Todos tivemos que sufrir a súa
tnferioridade. A preautonomfa
que estes días nos foi concedida
foino amals de tres rexións españolas. ás que se tles deu ao
mesmo tempo. tso amosa unha
vez máis o rango que temos pra
eles: ¡Selfores, se regalan suto. nomlas, ¡quién da más?! E deron mái~ aos cataláns e aos bascos. Eu sei ben que as preautonomf as, autonomf as e carallos,
non teñen máis senso ca tentar
aparvar ao pobo pra levalo logo
. coa corda presa ás gorxas pra
onde eles queiran.
Pro é un dato a ter en conta
ese feito de nos considerar entre
os non Identificados nas súas
ciasificacións misteriosas.
Unha cousa quérovos decir, e
é que na publicaclón aparece
unhas veces Gslicia e outras
Galiza. Xa sabedes que Galicia é
o nome que nos impuxo durante
todos estes anos todo persoaxe
alleo á nosa Terra . E~ penso que
Gali.za abrangue máis o senso
nacional que nós temos.
Graciñas. Adeus.

Xod Manuel L6pez tgletia1
Madrid

UN HERBICIDA QUE MATA
A rápida degradación do sistema ecolóxico mundial está a se convertir no primeiro problema da humanidade de cara á súa supervlvencia a nlvel planetario. Moitas especies animais están estlnguidas ou en
fase avanzada de estlnción en diferentes degraus. Desacóuganos ler todos os días na prensa informacións
encol de catástrofes ecolóxicas eiquí e acolá, mortandades de peixes, de animais terrestres e de vexetais,
esterilidade que medra en varias especies, lncidencias
patolóxicas na saúde humana. Incluso xa se teí"len dado mortandades humanas. Estas catástrofes son sl1 nciadas graclas ao chantaxe do desemprego, pro se
non se lles pón remedio xa agora, a frecuencia destes
dosastres ecolóxicos humanos será, máis ca probable,
segura. En vez de peixes mortos polos vertidos nun rfo
de tal ou cal empresa, serán duclas, ou centos, ou quizaves milleiros de homes mortos ou gravemente afectados polos vertidos na blosfera das grandes empresas lndustrlales culo principio filosófico-económico é .
o do máslmo beneficio.
Hal cousa dun ano apareceu na prensa de Asturlas, e de rebote na de Lugo, unha noticia choqueira
que nos amosa unha Gallcla coma campo de probas
do Estado espai"lol pra os defollantes químicos utilizados no Vletnam, algo parecido ao papel colonlal de
Puerto Rico pra ensaios encol dos afectos da radiación sobor da flora. Deda un alto cargo da Administración de Asturlas: «Se utilizarán en Asturias los herblcldas empleados en la guerra del Vletnam para
transformar los montes en praderas» e ao preguntarile
polos poslbles perigos que se puideran derivar do emprego dunha arma de guerra dese tipo, respondeu que
perigo non habia nlngún, porque denantes, por se o
habra, fbase empregar na provlncia de Lugo.
Son catro os herblcldas que se empregan con
máis Intensidade coma armas de guerra: o 2,4 D (derivados de ácido 2,4 dlclorofen.slacétlco) o 2,4,5, T
(derivado do ácido amlno-4 trlclorofenslacétlco)', o
plclor m (derivados do ácido amlno-4 trlclQro 3,5,6
plooflnlco)
o ácido cacodlllco. Estes herblcldas son
o r spon bl da devastación do 46% dos bosques
do Vlotn m, asi coma do doatrago das colleitas no int nto lmp ri li ta de someter a poboaclón pola fame.
Son tamén rosponsables, nas zonas de esposlclón aos
tratamentos, de molestlas oculares, gómltos na·sales e
astenia Intensa con lagrlmeo constante durante varias
meses, téndose observado afectos secundarlos coma
lesións de córnea, síndromas xenéticos con alteracións cromosómlcas, procentaxes méis elevados do
normal de trisomla 21 (mongollsmo) e un
longo etc. Na Coruña estivo vixente o
pian TORDON, cuios afectos son
os destacados denantes, en
caso de esposición de
persoas, aparte dos
destragos nas
sementei-

ELOI VILLADA LEGASPI
ras que deron lugar a múltiplas denuncias por parte
dos afectados. Nln que decir tén que o pian TORDON
foi un fracaso. E por fin, a província de Lugo serviu o
ano pasado de coello de índias -pra o pian de tratamentos aéreos (catro veces máis contamlnantes caos
tratamentos terrestres). Foi a esperiencia piloto; prometéronlles aos labregos que aquelo acababa co toxo
de rafz, e que logo a sementar gramfneas. Nada se dixo do producto a empregar, nin os afectos que podía
ter. Polos resultados, o principio activo empregado
debeu de ser o 2,4,6 T, xa que os toxos logo rebrotaron, pois o picloram tén unha persistencia no chan de
hastra dous anos. O emprego do 2,4,5 Té tremendamente conflictivo, como amosa algún accidente mortal acontecido en Francia en tratamentos parecidos.
Tamén se utiliza este herblcida na loita contra o maquis do ~. A.A. no condado de South Armagh en Irlanda do Norte; o gran perigo dos derivados fenosiécetlcos, especialmente do 2,4,6 T, é que entre as súas
impurezas teñen un 1% de diosina -e ás vagadas
ténse atopado hastra un 15%-, e ademais a propledade- de que a elevadas temperaturas transfórmase en
diosina, esto é, que se se queima un monte ou unha
silveira tratados con este producto, céibarise cantipades elevadas de diosina (veleño contra o que non se
conocen antídotos), tal e coma aconteceu na fábrica
de ICMESA en Seveso, obrigando a evacuar toçja a
bisbarra. Non podemos afirmar que asistira un perigo
real, pro sr que se xoga negllxentemente coa ignorancia dos labregos ofrecéndolles un milagre, cando se
utiliza unha arma que somente sirva pra a guerra.
Poderfamos seguir citando casos _hastra non acabar, poderíamos falar da hipermagnesiemia de Rubián; da contaminación provocada' polas centrales térmicas de carbón que empezan a inzar Galicia. Non remata o caso nas Encrobas, Mesla está á volta da es-·
quina -e senón xa o veremos- e as súas secuelas:
ósldo de nitróxeno, benzopireno: anhfdrldo sulfúrico,
cinzas no aira, etc. O atentado nuclear de Xove xa merece un cabido aparte.
O problema ecolóxico está lntimamente ligado ao
modo ·de producción capitalista. Se ben a contaminación e a modificación do entorno é anterior ao sistema
capitalista,. o destrago dos recursos naturales da biosfera, todos eles finitos, acelérase ·dun xeito inimaxinable coa espansión capitalista e o desorde e despllfarro que inevitablemente o acompañan. Polo tanto, o
problema ecolóxico é un problema potrtico, un problema de clase, cuia solución necesaria asumen as clases dominantes en beneficio propio intentando crear
un novo instrumento de dominación: o monopolio da
descontaminación, desenrolando unha industria
ecolóxica controlada polos amos e pagada· polos servos, intentando convencemos de que todos somos
culpables do' desastre. E moi significativo que conocidos polfticos reaccionarlos -Nixon, Fanfanl, etc.sexan propagadores desta potrtica. Tamén é significativo que os grandes persoaxes vencellados ao
mundo das finanzas e das multlnacionales .
formen parte dos organismos intemacionales de conservación da natureza, con
carácter honorífico ou mesmamente
efectivo, coma algúns do W.W.F. (World
Willlfe Fund ou Fondo lnternadonal pra
a Vida salvaxe). Concretamente en
Galicla temos a Condesa dê FENOSA
na presidencla honorffica de
A.L.B.E. - GALIC4A.
En Gallcia, anque xa no século pasado
Rosalfa se laiaba da destrucclón das
grandes carballelras, non nos podemos
queixar se atendemos ás cifras absolutas, en primero ~ug~r porque case non
asisten cifras nln se fan estudos, e logo·
porque a demagoxia suicida

das clases máis colonizadas,· que claman pola contaminación coma símbolo de progreso e de ben estar;
acusa de demagoxia (curio~a ironia) aos que . non
aceptan o chantaxe do gran capital aliado coas clases
coloniales, aos que defenden o pais contra as celulosas e contra as nucleares. Somente algúns cientfficos ·
con limitados recursos técnicos e económicos dénu'ncian as · situaCións · máis graves, enfrentándose coa
xenreira e o boicot dos que negan ou ·ocultan en proveito propio estas realidades. Non lle interesa á burguesfa intermediaria deste pafs conocer a verdade,
saber que en cifras relati,vas -esio é, eh función do
noso desenrolo industrial- quizaves ocupemos ún
dos primeiros postos nível mundial. Esto non o reflexarán as estadísticas porque non asisten, repito que
non se fan estudos, e os poucos que se fan siléncianse se se pode. ¿ Oué sabemos das cantidades de cloro
e mercurio na Rra de Pontevedra, poñamos por caso?
¿ Quén se preocupa deso, aparte dunhas poucas persoas· que xa deron a voz de alarma hai uns anos, des. pois de teren estudado o próblema pola súa conta? ·o
casó do mercurio lévanos a lembrar a éatástrofe de
Minamata no Xapón: centos de homes mortos por
consumir peixe con cantidades anormalmente altas
deste metal. E pensemos que as autoridades b.r itáni- _
cas recomendan á poboación costeira que non consuma peixe máis de dúas veces por semana, pola acumulación de mercurio e organoclorados nas cadeas
tróficas (cadeas alimenticias).

a

·. Nacia sabemos, por exemplo, da cantidade media
de productos o,rganocloradó.s ·acumulada nas grasas
do ~ome galego, nin .siqu~ra das cantidades de pesticidas empregadas na nosa agricultura, das que se poderfan tirar resultados ericol da esposición nosa aos
mesmos, esposición tan perigosa que Rachei Carson
calificou a agricultura USA coma «Un mar de canceríxenos». Pero porque non se cuantifique o problema
non por eso deixa de asistir. Temos varias casos mol
concretos. Por exemplo, hai uns catro anos as praderias artificiales da Terra Cha empezaron a aparecer
devastadas pór unha praga desc~nocida, a tipula paludosa; desconocida daquela coma tal, se ben a tlpula oloracea é común en Gali c i~. Pois ben: fixéronse
tratamentos con Lindano (un organocloradÓ) e con
Dipterex (organofosforado), e
ve.rmes da ·tlpula (un
díptero), que viven soterrados polo día, morren na superfície, e era abraiante ver centos de aves nos prados
co.mar as larvas enveleñ~dàs. ¿ Cómo fai afectar todo
eso o equilíbrio ecoi'óxico, ao serán eses insecticidas
nocivos prâ as aves
insectívoras? Lembrémonos da
~atástrofe de Doñana, que
se atribuiu en causa directa ao Clostridium Botulicus, nun afán de ocultar.
a verdadeira causa
primeira, que foron
as desinsectacións
realizadas con
organofosforados
nas marismas.
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