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. O Ribeiro do Avia, bisbarra situada ao Oeste
da província de Ourense, é unha das zonas de
· Galicia con maior unidade xeográfica e
económica. O cultivo do viño,
implantado masivamente dende a Edade Media,
convertiuna na única zona de monocultivo
de Galicia e, polo tanto, ao viño coma única
fonte de ingresos pra os seus habitantes;
Pesia ser unha· zona rica, cún nivel
de productividade e de mecanización
por enriba da media galega, o Ribeiro enfréntase
hoxe con enormes dificultades en gr-an
parte derivadas do problema da comercialización
do v'iño, gravemente amenazada pola adulteración
.= .Que sofre e que o -pón en inferioridade
de condicións con respe.c to

Catalunya

AGRELO ttERMO:-

«Foi -moito pobo quen
nos legalizou»

-Triunfalismo
·presidencial
No Día de San Jordi, o discurso de Tarradellas centrou.se
nunha saia pâlabra: victoria.
victoria. Pero defraudou.

-p óxina 13

Portugal

Ataque dende
as- Azores
A sociéll-democracia e o
imperialismo arroupan ao movemento d~ e&trema dereita
no archipiélago das Azores,
utilizando a bandeira do «independentismo».

páxina 14

A moceclade traballadora
esixe e denuncia
Sin contrato, sin seguros, sin
cáseque dereitos de ningún tipo:
realizando xornadas de dez e doce
horas ademais de cangar con ocupacións en postos tósicos e peri-

gosos, a mocedade traballadora
disposta a defender os seus dereitos.

en poleiro alleo
POLA LINGUA
CARA O
IMPERtO
En «La Voz de Gatlcia)) do dia
21 deste mes, publfcase un artigo de Juli fl n Marías tiduado «LA
LENGUA ESPAÑOLA UNIVERSAL Y TRANSPARENTE», no
que se poden ler cousas coma
éstas: ((Tres son las tentaciones
que impulsan a la falsificación y,
por tan to, al deterioro de nuestra com ún instalación lingiilstica)).

2

ratura de lengua español a, la de
todos los palses que habian español)).

reda en RTVE, presentando a
súa canción, ¡montado nun
camello!, ethibindose impúdiRazón levaban os «vellos / comente- con esa «besta afripuristas espaftoles» cando decana». Cecais por esta rcn6n
dan que o espaftol é a lingua
Suór.ez viuse na obriga de
de Espafta.
acudir a Canarias pra neutraComo tamén os galegos telizar a perniciosa influencia
mos razón cando decimos que
dos camellos e restaurar a alo galego é o idioma de Galidraxada «espaftolidad». A úlcia, cou•a ben doada de entima carta parece ser o discretender pra todo o mundo,
to encanto do presidente, do
agós de filósofos liberales e
que a magnanimidade chega
pro-americanos coma o Sr.
ao estremo de deixarse bicar
Marfas.
polas mull~res indfxenas.
A tentación de pensar que
o espaftol é a lingua de E1paf\a e o galego e idioma de
Galicia, o noso idioma, eslste
efectivamente, e os nacionalistas - tentadores profesionales asegún Marfas- vfmolo
defendendo de cotfo. Inclusive
a maiorfa dos galegos cometen o horrendo pecado de falar a súa língua; non se deixan tentar polos recalcltrantes
pubHcistas do chouvinismo
imperialista, da «Hispanidad» e doutras trangalladas;

«EL ESPAÑOL
CUANDO BESA ... »
Na ((Voz de Gal/cia» do sába do 22 de abril, atopamos a refe rencia da viaxe de Adolfo Suárez, Pres idente do Goberno español, a Canarias: «La simpatia
popular se ha traducido en reite rados aplausos, vftores y comenf arios acerca de la postura
del Presidente de parte de la población fem enlna, que en ocasiones dlo fuertes besos y abra- .
?OS e Suárew.

pa11o/,·

gregerse
rff' se mundo hi pánico... La
t nt 1ción consiste en pensar
que I sp '"lñol no es su lengua...
La t re ra, por último, es la tentación de que hay una /itera~
tura léJtln oamericana ... dicha literatura no existe. Hay una fite-

Seica non abondaban as
amenazas e as preautonomfas pra transfigurar os cana ...
ríos en espaftoles, comprfa enviar a Eurovitlón un cantante · canario José· Vélez, pra
amosar a1f a «espaftolidad» .
das illas diante dos seftor6ns
que acuden ao devandito festival; por certo que Vélez ~pa-

.Ante o. fracaso das.. prodama1: etpaftolfsimas recurre, ao•
bicos, coma arma. de disuaci6n, apt:icando o~con-tQ de·que·
«el espaftol cuando besa es.
que besa de. verdad>>:; v.elahf a
veta. pornogrófica do cofonia ..
lismo.

Suórez pode estar satisfeito
coa solicitude dos seus capataces destacados na colonla.

/ANOSATERRA

A OPORTUNIDADE
DUN REGALO

Por TV difundiuse a noticia
de que o embaixador da URSS
vén de regalar-lle a Santiago CaAS ALFAIAS.
rrillo, secretaria xer;al do PCE , un
DA DUQUESA
retrato de- Lenin , con motivo de
De «La Voz de Galicia» reco- celebrarse o IX congreso deste
partido, n0 que, entre outras
llemos a seguinte noticia:
cousas, decidiron abandoar o le«A instancias de la Dirección
. ninismo.
General de Aduanas, la Junta
A oportunidade deste agadel Patrimonio Artfstico, depensallo e o senso do humor da
díente del Ministerio de Cultura
embaixada soviética fican f6y que preside el Sr. Azcárate,
ra de toda dúbida. En Galicia,
catedrático de Historia de la
pobo de humoristas, prefereriUniversidad Complutense, ha
mos sempre aos humoristas.
elaborado un dictamen en torno
a la treintena de medallas perte«SOLIDARIDAD
necientes a la Duquesa de FranINTERREGIONAL»
co y. que quedáron dep_ositadas
En «El Ideal Ga/legO)> do martes,
en el aeropuerto de Barajas. En
25, aparece unha entrevista c'o
este dictamen, considerado coDiputado coruñés do PSOE
mo trámite normal, se hace
Francisco Vázquez. Preguntado
constar que las medallas tienen
valor artlstico e histórico. Por polo entrevistador ao respecto
do salario dos ((XUnteiros» afiresta razón son inesportables».
Despois do fallido intento maba que «Yo tengo entendido
da duquesa de morras de mu- que son cien mil pesetas para
dar de sitio CI• alfaias, que po- los «xunteiros» y doscientas mil
lo visto pertenecen ao patri- para el presidente».

monio artfstlco, os galegos podemo.s empezar a co.vilar no
intre en que -o Pazo -de Melrá1
pase a formar parte do .Patrimonio Ar.tfstlco e Histórico da
nosa naci6n.

Co salario de «Xunteiro
Maior» · e- as dietas -viaxes
en avión, comidas ... - e o salario de parlamentario (50 mil .
pesetas) ademais dos seus
«ne.g~cios particulares>»·-que
non son poucos- non é estraf\o. que Ros6n trasladara a
súa residencia oficial . ao Hostal dos 1 Reis . Católicos .,..de
Santiago.
Pro, ¿e esos cartos terón
que sair do peto dos galegos?·
Hóbilmente contes.t oba o
sef\or' Francisco Vózqu,e i: ' ·

«Necesariamente no, si el Es~
tado asume .tia solidaridad .. ínterre-gional».

«BWANA» SUARl;!Z
En ((La Voz de G'alicia» atopámonos con máis detalles
viaxe de Suárez. Vexamos os pormenores do recibimento: «AI
Presidente le fueron ofreci<fios
por dos muchachas atavia.das
con su traje regional Jos produotos más típicos de la lsla: du/ce
de quesadilla, almef'Kira.s, Mg_os,
queso y vino». -

da

Da «solidaridad interregional» da que fala don Franciscc temos constancia os galegos: ahf estó o aforro dos nosos •migrantes (<«solid~ridad
lnterregi.o nal», seguro), eiqúf
estón celulosas e centrais nucleares (tamén cousa da <<solidaridad interregional») .. En
fin ...
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Enténdese por prestacións sanitarias
todas aquelas que van encamiñadas a
manter· a saúde -medicina preventiva--'ou a devolv.ela
-medicina curativa-.
Ente~dendo por saúde o estado completo

de ben estar físico, mental e social e non
somente o feito de que non esista
enfermedade, a _saúde virá . condicionada
_ polas influencias que exercen as
estructuras sociales, políticas e
económicas.

Cando se trata de conquerir
un nivel digno de saúde é importante a
asistenda médica así coma as condicións
de vivenda, da educación, da alimentación,
do medio ambiente, do urbanismo, do
traballo .e as libertades e dereitos do home .

A SAUDE, CADA DIA
-

A sanidade en Galicia limitouse a reparar aos homes pra
reintegralos ao ciclo productivo, empregando pra esto moitos menos recursos ca no resto do Estado. Hai unha serie
de feitos que falan por si sós
cando do q.ue se trata é de _
afondar cál é a situación sanitaria dun país e cál é o degrau
da saúde dos seus habitantes.
Concretándonos ao caso da
nosa nación vemos que os indicadores de saúde son baixos, e baixos tamén os índices
sanitarios.
O baixo nivel da renda sala. ria!, de mera subsistencia en
moitos casos, non facilita nin
fai posible que os galegos dis, frutemos do que se chama
«boa saúde». A alta tasa de
'emigración favorece unha serie de trastornos non somente
físicos senón síquicos. A deficiente infraestructuré! de servicios públicos: auga, alcantarillado, luz, vivenda 1 tanto na ciâade coma no campo, a mala
construcción das- vivendas, a
falla de saneamentos adecua'dos, a convivencia cos animais, falla de electrificación e
~ mal equipamento, sabor de to. do no agrq, así coma a deficiente construcción, altos precios de alqtlÍler, falla de espacios verdes, deficientes servicios de recollida de basuras
nas cidades, inciden directamente na baixa calidade d~ vida e na saúde. O insuficiente
suministro de auga potable,
especialmente no medio rural,

CADRO BRANCO
DÍJas traballadoras demandan ó UGT na· Maxi•tratura reclamandoa continuación do seu
posto de traballo.
-

Edita:
Promocións Culturáis Galegas,

S. A.

Comisión de Fundadores:
Acosta Beiras, Xoaquín.
Fontenla Rodríguez, Xosé Luis.
López Gómez, Felipe Senén.
Morales Quintana, Xosé Enrique.
Varela García, César.

Director:
Margarita Ledo Andión.

con pozos contaminados pola abónanse as hortas cos pozos traballo e enfermedades profeausencia dun sistema d~ cio- . negros contaminando a auga sionais debidas á rotineira e ao
ración e depuración da auga, potable e poñendo en perigo á esgotamento físico e síquico
así coma a falla de ajcantari- saúde humana.
_dos traballadores. As deficienllado pra a eliminación das autes campañas de erradicación
Por outra banda a falla dt.,m- de enfermedades coma o tifus ,
gas residuais, que só abarca
ao ·3 5% da poboación galega, ha rede de estradas e comuni - tuberculose, meninxite, etc.,
e que na màioría dos càsos cacións, sabor de todo no inte- que aínda esisterJ no noso país
van directamente, sin depurar~ rior, incluso a falla de teléfo- por falla de- planificación e de
aos ríos e ao mar contaminan- nos, impiden ou dificultan a información e das necesarias
do as augas e perpetuando o asistencia . A frecuencia cada campañas de educación sçiniciclo, mentras que no agro vez maior de accidentes de taria, hixiénica e alimenticia,

CADRO NEGRO

CADRO ESTADISTICO
GALICIA

EST AOO ESPAÑOL

a cada :1 .071 hab. correspóndelle .1 médico

a cada 680 ln,ab. correspópdelle 1 médico

a cada 1 .000 hab. correspóndelle 3 camas

a cada 1 .000 hab. correspóndelle 4,8 camas

o 11 % da poboación é maior de 65 anos

o 9,69% da poboación é maior de 65 anos

mortandade infantil, 31,6 por 1 .000

mortandade infantil, 22,8 por 1 .000

idem por m~ninxite, 20,2 por 100.000

idem por meni.nxite, 5,4 por 100.000

AROSA
~
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Redactores e colaboradores: Xosé
Ramón Pousa, Xosé López, Antón L.
Galocha, Sisto G."Cabana (A Coruña),
Laio González (Ferrol), Paca Arrizado (Lugo), X. A. Carracedo (Ourense) , F. Franco, Mario Pousa, lgnacio
Briset, Guillermo Pérez (Vigo), Gui-

fundamentais dentro da medlciña preventiva, xunto cos deficientes servicios sanitarios e
de métodos técnicos avanzados e ao servicio do pobo.
Mentras, manténse unha potente medicina privad2, que
aínda que é de baixa calidade,
compite cunha medicina socia I desarraigada da nosa realidade.
Todos estos factores inflúen e amosan unha baixa tasa de natal idade (emigración,
mala alimentación, abortos).
Unha alta tasa de mortandade
infantil; altos índices de enfermedades infecciosas; índice
de suicidios moi por riba do
resto do Estado; tasa de mortandede por accidentes de tra ba llo moi alta pra o desenrolo
de Galicia; alta tasa de mor~
tandades cardiovasculares debidas á mala atención sanita ria e non ao grado de desenrolo industrial. Engadido esto á
falla de recursos sanitarios te mos o índice de médicos máis
baixo do Estado español, igual
ca o número de camas, e por
se fora pouco, tanto médicos
coma camas están mal repartidos e concentrados nas grandes cidades en perxuício do
sector maioritario da nosa po-,.
boación - , e á ausencia dun
organismo propiamente galego que planifique a medicina a
ni.vel da nosa nación, fai que a
situación sanltaria de Galicia
seña un espoñente máis do
grado de depauperación que
se pretende no noso país.
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A UGT, en Vigo, despide a
dúas traballadoras, funcionarias desa central.

(Puerto ~ico). E. lbarzábal. X. A. Gaciño, Mancho Viña, Jordi Minguell,
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A xornada de loita do 25 en solidaridade dos traballadores
de Ascón foi ent endida de disinto xeito polas centrales
sindicales. M entras a UGT e CC.00. convocaban pra unha
manifestación á que apoiaban PSOE e PCE e tentaban facer un paro
simbólico, as outras centra les, 1 NG, CSUT, USO e CNT, convocaban
a un paro xeral que tivo por resposta o paro total en
«Vid ros la Florida», onde os traballadores, afiliados á
1NG, sa íron á rúa en roupas de traballo, Barreras e
Vulcano, agás contratas , o 60 por cen do Grupo Alvarez

e parte do personal de Fenosa.
A UGT e CC.00., que xunto co PSOE co_nvoc-aban a manrfesfación
retíranse máis tarde da mesma alegando que os -traballadores
de ASCON ao incorporarse viñera~ rachar o itinerario.
Asegún a 1NG, a manifestación convoca.da polas dúas éentral-es
españolas era un intento de ·neutralizar as restãntes
movilizacións durante todo o día e conquerir o benepl.ácito
da UCD, o que significa pra a central nacionalista quitarlle á
xornada todo contido de clase e levar adiante o PARO PACTADO.

Xornada do 25:

CC.00.-UGT despecOdos
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...del ma n·ifestaciól1
FERNANDO FRANCO
Entre seis e oito mfl persoas
as gún algunhas fontes e
c inco mil coma másrmo asegú n a
policia de tráfico, xuntáronse o d ía
25 na manif sta ció n en so lidaridad co n A. cón p rto da praza de
PortL1gal. A manif t c ión, convo m lo conxlln t m nt por CC .00 .
UGT, PC PSOE, tomou un rom-

m nt dirixfronse cara o punto de
.onc ntración acordado pra manif st rs . onde xa estaba xente
d CC.00 . e UGT; foi alí onde se
orixinou o conflicto. ca ndo ante a
formación do servicio de orde,
fund amenta lmente form ado por
ente de CC. 00 .. os asubíos e berros amosaron o se u desacordo
con esta medida. empezá ndose
unha discus ión entre represe ntan-

tes das ce ntrales qu e desaprobaba n o protagonismo de CC.00 .
lnmediatamente os servicios de
orde de CC.00 . e UGT retiráronse
e dec linaron toda a responsabilidade do que puidera ocurrir, pasando desta nota verbal á policía .
Sin se rvi cio de orde a m anifestación sa fu á hora prevista , non sin
algunhas tens; ·:.:ns. Aínda se miraban as p anca rtas do Movemento
De mocráti co da Muller - unha
pancarta qu e portaba un home ,
por c rto - . de CC.00 . e UGT ao
fondo da multitude. Pronto escom nzaron a escoitarse berros, alt ún d s ca les sa íron das consign s p ct las. Entre eles é preciso
s li nt r: «UGT, CC.00. non nos
de n a solución », <<Fóra, fóra, fóra
entra /es traidoras» e «Ascón, so1 u c l ó n folga xeral»,
qu e ceca is fora o máis berrado.
Tam én se puideron escoitar outros berros contra o Pacto da
Monci oa que amosaban a oposición á lfnea sindical de CC.00 . e
U GT .
Ao pouco tempo do comenzo
desa pareceron as pancartas do
M ovemento democrático da muller, Comisiones e UGT, que se
desligaron oficialmente do acto,
aínd a que algúns dos seus militantes permaneceron , desinformados, hastra a finalización do
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mesmo. Respeuto desto dfxonos
despois Pedrido Frais da UGT: repudiamos todo o que .paso.u alí
e a irresponsabilidade doutras
centrais. Non nos podemos facer cargo do . desenrolo dunha
manifestación nesas condicións.

coma carne de cañón, díxonos
O certo é que tanto CC.00. coma
un representante de CC.00.
UGT se miraban desplazadas do
seu protagonismo e acusaron a
No decurso da manifesta USO : non estamos dispostos a
ción fíxose evidente unha CÇ)rta
que as cousas se leven dunha
desorganización pola falla do sermaneira vangardista. USO está _
vicio de orde , aínda que moitas
usando o Consello de delegados
persoas afirmaron que éste non
era necesario.
As oito e medi a, unha hora
máis tarde , os manifestantes che garon "á esplanada do Náutico , final do. percorrido da mesma; -alí
falou Antero , do Comité de folga
de Ascón , que agradeceu a solidaridade de todos e comentou que a
victoria dos traballadores da
Ascón sería vitoria dos traballadores de Vigo e pedíu a colaboración
de todos nos vindeiros días porque era necesario opoñerse ás~
nianipulacións dµnha patronal in duscutiblernente fascis'tas.

Fertilizan tes
5ttvaro !Rodríguez

_Cereales

Avda. de Madrid, 187 - 193 Teléfono 22 24 00 . L U

G

O

At
aos q
en Ga
vado
pa ís.

FALL,,
LABO
Co1
adem.
desen
ante ri
ma a~
resurr
agam
to, sir
«NON

l

1

1

RACIONAL
~ - .... ~~

~..

.>

•

•

•

ANOSA TERRA / 5

-

-

•

-

•

•

. -

._

•

..

•

A. mocedade. traballadora
esixe e denuncia
A importancia, tanto numérica coma social, que
a mocedade traballadora tén en Galicia está ·
condicionada pola depauperación· eéonómica das
familias traballadoras, ben asalariapas, ben que viven
dunha pequena propiedade, polo que o traballo da
mocedade resulta imprescindible pra compietar os
ingresos. Deste xeito materialízase a incorporación ao
traballo en edades mói temperás sin que os mozos do
noso país conten cunha formación intelectual e unha
cualificación profesional axeitada.
O MERCADO
DE TRABALLO
No ano 1974 había en Galicia
108.640 mozos, entre os 14 e os
19 anos, en inmillorables condicións pra seren sobreesplotados
polos patróns ao amparo da baixa
cualificación e das discriminación s salariais encubertas nas definicións de aprendices ou -pinches. Nembargantes, consegu ir
un posto de traballo é dabondo difíc il , aínda prescindindo de calquera garantía laboral, e os traballos que se presentan refírense a
sectores marxinais (botones, empregadas do fogar, recadeiros,
venfà de libros a comisión ... ), en
actividades eventuais coma a
cànstrucción ou na emigración
temporal , na pesca de .éÍltura e na-_
ma riña mercante. A todo ·o de\i'.andito haberí¡;¡ .que
eng ad1r grande númerb de man
de obra ' -XUV~nfl traballando . en
sectores de propiedade familiar,
siÍJ gulàrménte m:ilgúns s~rvici6s _e
no agro-.
Un e)cãrnplo -da . utili~ación da
moceda_de -en_ ~c:tividades de tipo
má-rxinàl destàpouse a'índa non
ha i moito tempo en Ourense onde
se pechou un bingo por empregar
a un menor.
A tipoloxía , pois , dos traballos
aos que tén acceso a mocedade
en Galicia esprica de. por si o elevado índice de paro xuvenil no
país.

FALLA DE GARANTIAS
LABORAIS
Con estas perspectivas, cando
ademais non se cobra o seguro de
desemprego - que esixe ter con
anterioridade unha actividade coma asalariado- as saídas poden
resumirse na emigración ou en
agarrarse a un traballo sin contrato , sin seguros, sin cáseque derei-

A MOCEDADE
ORGANIZASE
Diante da situación que vi_m os
de describir non é de estranar que
as recentemente creadas vocalfas
xuvenís da ING, co apoio da organización da mocedade comunista
galega, UMG, promoveran unha
campaña de denuncias contra as
ilegalidades que as empresas cometen, atraveso fundamentalmente da ce lebración de' asambleas na AISS .de Santiago, Ferrol,
A Coruña e Lugo, asambleas informativas e de concenéiación, 1
Asegún informacións recollidas
na mencion_
ada vocalfa, na Maxistratura do Traballo presente.use
unha táboa reivindicativa que tén
coma puntos básicos a revisión
- do contrato de aprendizaxe, con- •
seguir medidas reais encontra do
p~ro xuvenil e a esixencia de sancións ás empresas que non cum-_
pien a lei.
Outro feito destacable dentro.desta -campaña é _a manifestación
organizada pela vocalía da ING e
apoiada pola UMG e que se cele.brou o p-asado martes, 25, en_
, · sa~ti~go : asistindo máis de me_
dio mil-leiro de mozos. As consignas berradas a_o longo do recorrido, dende os locales da AISS hastra a prazª das Praterías, clarexan
os ouxetivos d§ movilizacióri :<(iNo n

tos de ningún tipo, realizaAdo xornadas de dez e doce horas, arnais
de cangar conocupacións en postos tósicos e perigosos. Os mozos
traballadores que contan cun contrato son, efeutivamente, unha ·
minoría, anque tampouco teñen
normalizada a súa vida laboral en
tanto que o, contrato de aprendizaxe vixente dá corpo legal ás discriminacións salariais, incapacita
ao aprendiz, sin autori.zación paterna previa, pra demandar ao
patrón e, pola contr:a, faculta á
empresa pra o despido libre dos
mozos, cando remata o período
unilateralmente qu~ non hai piazas pra a cate§oría que lles corresponda .
Todo o devandrto é U!Jha arma
de gran· vaíor pra . a patronal , podendo constituír proba delo o caso de «Endesa», onde çiespois de
éatro anos de- aprendizaxe_a em- presa -negaríase a pasar àos me- ZOS traballador!¡!S _pra· a Categoría
de -operarias dé terceira, ·baixo .o _ ao paro xuvenil, Revisión do·
· prêtes-to de que non hai· plazas, contrato de_ aprendizaxe, f ôra õ
· pra déste xeito mantelos coa mi- Pactq da Moncloa, Non á coloni· tade do salario, cotizando menos
zación, (jalicia ceibe - ~ín esploá seg'uridade social e podendo
taciôn, e outras de solidaridaEje
despedilos, anque eso sí, renden"cps traballadores de Ascón e pola
do coma adultos.
readmisjón dos mozos. despedidos da empresa «Tallares Castro»
AS MEDIDAS
(Ausiliar da . Ford) en Santiago,
DO GOBERNO
empresa que tiña traballando 8
rapaces çun sí;!lario oscilante enA solución que ··o Goberno es - tre. às 2.500 e as 9.5.00 pesetas e
que respondeu á contestación
pañol aporta vén ser o decreto dedesta situación con despidos.
nominado «Fomento del empleo
No remate tia manifestación tijuveníl», pactado na Moncloa e
vo lugar un mitin no que intervifeito público no B.0.E. o 25 de
ríari Ramiro 01:1viña, vocal xuvenil
nadal, polo que se establece que
da 1NG, Francisco Sevio, membro aquelas empresas que a_bsorvan
do CC da UMG, Marcelino Cuíñas,
man de obra xuvenil peidan efectuar concertos co.Estad9 e reducir
afiliado da 1NG da Ford, e un representante da organización estua un .50 por cenfo a obriga de cotizar. á Seguridade Social. Pola
diantil nacionalista ERGA, do secoutra banda, o contrato que se
tor de Formación Profesional,
quen espresou a solidaridade desdefine tén unha duración entre 6
ta organización coa loita da momeses -e dous anos, que non corricedade traballadora.
xe na práctica a situación de
0
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«NON AO PARO XUVENIL»

eventualidade cando xa os mozos
traballadores teñen unha cualificación e uns dereitos adequiridos.

crónica política
O conflicto de Ascón contribúe a evidenciar as fondas
raices pollticas dunha problemática económica especialmente crftica pra un sector coma o da construcción naval,
raices pollticas que estón tanto na súa orixe coma no tipo
de solucións que se propoften.
E evidente que a orixe desta crise fundaméntase na
irracionalidade, na falta de planificaci6n dacordo coas
necesidades sociais, do capitalismo en xeral, e máis concretamente na falla de planificaci6n da econom(a a nivel
nacional galego e ao servido dos intereses do noso pobo.
AS ALTERNATIVAS
As solucións que se propoñen están marcadas polas alternativas políticas que hai detrás de cada corrente sindical.
Efectivamente, CC.00. e UGT conténtanse con que se leve
adiante a ·suposta reestructuración do sector coa participación formal dos traballadores:' A USO, no mesmo ca'miño,
chega a defender utópicas saídas autoxestionarias. A ING
considera que a crise naval está inserta, no caso galego, nunha problemática máis amplia que somente terá saída real
atraveso da presión dos traballadores por defender o seu
posto de traballo, obrigando - na medida do posible nas actuais circunstancias - . a que as solucións gubern amentais
non contemplen tan somente os intereses do gran capital. A
máis longo alcanzo entende que se teñen que dar uns cam 9eos políticos mínimos pra o encaramento da articulación da
construêción naval de tal maneira que esteña integrada na
economía galega e ao servicio do noso pobo .

¿DENUNCIA OU CORTINA DE FUME?
Admitindo a importancia de dénunciar a práctica soc ial
ou política reaccionaria e antipopular dos individuos que ocupan cargos públicos, actitude á que A NOSA TERRA non lle
dá as costas como temos amosado en moitas ocasións , con sideramos que ás veces a simple denuncia pódese conveH:ir
nunha cortina de fume que veña desorientar das causas reais
e encubrir a análise fonda do fraude que se acocha baixo
determinadas alternativas e institucións políticas. No caso do
presidente da Xunta, Sr. Rosón, é evidente que o seu pasado
pode ser denunciable, mais con certeza que tamén o é, o
mesmo ca o seu presente dende un punto de vista político , o
da case totalidade dos membros da Xunta. O problema está
en que a Preautonomía non pode dar de si, nun país coloniza do, máis ca esto .

UNHAS CANTAS FAMILIAS
O que tamén é fraudulento é a análise que subxace ao
gran escándalo provocado polos artigos de «lnterviu» sobre
do Presidente da Xunta . A súa interpretación non pasa de
opoñer os males de Galicia a unhas cantas familias caciquiles
que todo o gobernan, familias que A NOSA TERRA se encargciu e se encarga de denunciar. Pero é inxenuo e contraproducente a nivel político non ver os vencellamentos últimos, a
funcionalidade e a orixe das mesmas. De facer esta análise
habería que acabar comprendendo que o caciquismo prodúcese en Galicia porque así lle convén - e lle resulta apropiado _:_ aos intereses do câpital monopolista e do Goberno do
Estado unitario. Do xeito contrario podíamos tirar a conc lusión de que en Galicia hai uns monstros arrepiantes que se
xeneran espontáneamente e que somos moi desgraciados
coma pobo porque determinadas institucións, aparentemente positivas, caen nas súas gadoupas. Realmente é que as
institucións e as alternativas xenéranse, móntanse e concretízanse pensando neles e por -eles promovidas.

¿ANECDOT ARIO OU
INFORMACION CRITICA?
A deshonestidade poiítica, a defensa de intereses contraries ao noso pobo e o fraude abranguen a máis indivíduos ca
aqueles que son materia de escándalo . E un deber pra A NOSA TERRA, interesada en clarificar a opinión pública galega,
afirmar que unha información sobre a composición da Xunta
e do seu sentido, cun mínimo rigor e sin agachar os datos
personais denunciables, foi feita por nós moito antes e mesmo temos que declarar que algún redactor de «lnterviu» utilizou a nosa documentación pra engadir ao seu dossier, sin
deixar a debida constancia . A diferencia está en que a nosa
información partiu sempre dunha análise crítica e política
acorde co acontecer no país, namentras que a daquel semanario non pasa do anecdotario morboso cun trasfondo político esclusivamente anticaciquil. Socialmente pode resultar un
escándalo, políticamente non clarexa nada da problemática
da nosa nación .

NACIONAL

resumes

e

MILLORAR
O ENSINO

No dia en que este número sala
rúa empeza ráse en Lugo unha
campaña levada a cabo pola organización estu danti l naciona lista
ERGA enfocada de cara a solucionar os problemas dos estudantes
de ensino medio: insufi ciencia de
postos escolares e fa lla du nha
xestión interna dos centros.
ERGA esixe ante a insuficie ncla
de postos escolares a lnmedlata
habi litación dos colexlos menores
e outros loca is en boas consiclóns , asi coma a pronta construcción dun instituto afi ncado no barrio da M ilagrosa.
Este será o punto máis importante de loita a leva r adiante o dia
28 - afirma a organización - ,
que rea lmente é unha loita encontra da polftica educativa do Gobern o. Outra das necesidades
apuntadas, pra un mlllor dunclonamento dos centros escolares,
seria a creación de Comisións Culturais abertas e libros a todo o estudantado.
Tamén convocada pola mesma
organizació n , ce lebrou se en
Padrón o pasado 21 unha manifestación á que asistiron unhas
cen persoas pra esi><ir o inmediato
Inicio das obras do novo instituto
cu io presuposto está aprobado
dende hai méis dun ano. A capacidade do actual Instituto de Padrón
de 256 alumnos, contando neste momen to con 400.

e

VIGO: FESTA
MITIN DO
1. 0 DE MAIO

Con motivo do 1.0 de maio cebr rá
n Vigo, organizada pola
lntor lnrllc 1 Nacional Ga lega, un11 m nlf t cl6n és 12 d mañá
el nel
Avd . d José Anton lo,
ndo 1 r Vázquoz Ver 1 , haspi ll d S nt Alta, polo autoy IJ rno dos traqa lladores galegos, por un pos to da traballo na
Torr , po lo ln tern aclonallsmo prol tarlo contra o Pacto da Moncloa . En Santa Alta teré lugar un
mitin no que parti ciparán os sindicatos LAB (Euskad l). SOC (Canarias). ING e Comisións Labrega s.
Pra a unha da tarde anúnciase
unha festa- mitin, ta mén da ING ,
na Carballeira de San Roque, na
que actuarán os ca ntantes Antón
Saoana, Rod rigo Romanl, Honorato. Te reixa e o grupo Arrabaldo,
asi coma gaiteiros, o grupo de
teatro Aurlense , e o grupo de
guiñol Avantar. Tamén actuarán
Carlos «0 Xestal» e os cantantes
lván Recon de e Rafael Sublrachs,
vasco e catalán, respeutivamente.
Rematará a festa con un mitin, ás
6 e media, da UPG. AN- PG e ING.
1
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Baixo Miño:

Mái:
esé

OS areeiros destrúen o peixe
De sempre, de toda a vida, o baixo Miño vén
sendo unha inesgotabte fonte de riqueza pesqueira
pra rnoitfsimas famílias galegas, e mesmo
portuguesas, que vtven da pesca do meixón, lamprea,
salmón, sábalo e outras especies abondosas no Rfo
Miño.
A máis fermosa paisaxe do sul da Galicia vese
aldraxada de súpeto pola presencia duns estranos
aparellos de ferro na beira do rfo, chamados tolbas
(ver foto) que non son outra cousa ca filtros pra
escorrer a aréa que, dun xeito a todas luces irrackma(
determinados negociantes estraerr do fondo do- rfo.

Come
polo
cións XE
vulgar e

ª"

tomenh

Nósr
o terreo
mos rtiit
tes. Frei;
eran de.
traordiné
feira, ou
so inten

GUILLERMO P. L.
Hai uns dez anos, un fato de
homes emprendedores escomenzaron a esplotar a area do rfo
con destino á constr'ucción en auxe e foron sementando as tolbas
pola beira do rfo dende Salvaterra
até Forcadela, perto da desembocadura, pasando por Tui, Amorfn,
Carregai, Páramos, Gaián ...
Ao primeiro os pescadores non
fixeron moito caso pois tratábase
de pequenos empresarios individuais que cun par de barcas de
drena non pasaban de remexer
máis aló de 100 ou 200 metros
cúbicos de area. Algúns deles
(Soía por exemplo) son propietarios de constructoras.

O NEGOCIO
VAI MEDRANDO
O negocio é rentable e a cousa
vai medrando. Señores coma Camllo Férn ández - de Tul - , os irmáns Manual e Eduardo Crisóstomo e Seraffn M . Rosende constitú ense na sociedade «Areas do
Miño», xa con mentalidade capitalista, e erlxense nos cabecillas de
todos os areeiras, escollendo pra
eles as millares zonas de estracción de area e as máis axeitadas
pra a carga das tolbas aos camións.
A situación ponse seria pra os·
pescadores, as barcas que succionan a area do fondo do rf o pasan
de 25 a 200 metros cúbicos de
area en cada viaxe, o que supón
que cada barca deste calibre estrai uns 1.000 m* por dfa de area,
movilizando uns 3.000 m3/día de
auga cada barca. Tendo en conta

que, aparte da xa mentada «Areas
do Miño», traballan no negocio
seis empresas máis, pódese imaxinar a cantidade abraiante de auga que estos aparellos movilizan
ao dfa.
O método empregado é o seguinte: as barcas succkman a
area cunhas en0rmes mangueiras
directamente do leito do rfo, destruindo toda ~Ida animal (ovos,
pequenas especies) que ao seu
paso atopa, almacenándoa . no
tanque da barca e pasándoa logo
ás tolbas onde se escorre e despois se carga nos camións. Os
perxufcios causados axiña son notados 'polos pescadores. Asf por
e><emplo, de cen mil capturas de
lamprea que no ano 75 houbera,
redúcense a 20 mil- neste derradeiro ano.
Diante do problema os pescadores organfzanse creando unha
comisión de pescadores que sustitúe aos anteriores delegados de
pesca, xa que cando estes últimos
escomenzaron a protestar pola
.actuación das areeiras foron automáticamente dimitidos pola Comandancia de Marirla que .entende no asunto.

FALA A COMISION
DOS PESCADORES
Ao frente desta Comisión figuran homes coma Anastasio Vila,
Antón Romeo, Fernando Portela
e outros moitos que falaron pra A
NOSA TERRA deste problema.
((As areeiras hainas nas zonas
do río máis doadas pra · cría de
peixe. As barcas non somente
destrúen os ovos da lamprea, sá-

bafo e salmón aÓ observaren a
area do fondo, senón que tamén
fan ollos no leito do .rfo, o que inutiliza os nosos aparellos e portos
de pesca: Por outra banda, .a area
que remexen e non entra na barca
é arrastrada pola auga depositándose na desembocadura e disminuíndo a altura de auga, o que impide a -entrada da sol/a, salmón .e
sába/o der1de o mar».
Dende máis dun ano estes homes levan petado na porta da Comandancia de Marina, do Axuntamento do baixo Miño, de !CONA,
do Gobernador Civil, sin resposta
práctica ningunha. O presidente
provincial de !CONA reconoce os
nefastos afectos · ecolóxicos das
areeiras, pro somente lles deu
boas palabras. ·

-A PROP.051-A
DOS AFECTADOS
«A solución que propoñemos é
que as areeiras traballen na desembocadura, onde hai area dabondo e nor¡ afectarfa ás especies
vivas, pois alí non desovan nin viven. -Por outra banda seria inicialmente beneficioso pois aumentaría o caudal na entrada facilitando
a chegada pra o desove do
salmón, sol/a, etc.»
Pro os areeiros non queren ir

suteca
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pra a desembocadura. Teñen o
tJ.nglado montado nos lugares onde desova e pace o paixe . e alf é
onde cargan os camións.
Pra ·apoiar a proposta dos pescado_res e presionar ao Gobernador Civil pra que non lles renovara
as licencias aos areeiras, a Comisión de .pescadores convocou unha manifestación en Tui o 19 de
setembro pasado co apoio das
forzas que compoñen -o Bloque
Nacional-Popular Galego e as
Asociacións de Veciños de Tui, A
Guarda e o Resai, á que asistiría
un número importante de persoas. A pancarta que abría a ma rcha rezaba rotundamente «0 río
_pra quen o traballa e non pra
quen o escaralla». Detrás, varia s
ducias de bandeiras galegas coa
estrela roxa poñfanlle o sello na- ·
cionalista á movilización.
A semana prósima a Comisión
terá de entrevistarse co Gobernador -Civil pra ver de solucionar definitivamente este problema «que
é unha mostra máis da esp/otación irracional dos nosos recursos
naturais», asegún eles mesmos
din. Preguntámoslles pola actitude dos Axuntamentos implicados:
«Verbálmente están da nosa parte, pero na práctica non fixeron
nada aínda. Eu non sei se non andarán detrás dun maior imposto
municipal aos areeiras, e cando o
conquiran, todo ficaria igual, pro
sacando os alcaldes máis tallada
da desfeita dQ rfo á conta dos pescadores». Unha mo~tfa 'máis da
urxencia das eleccións mémicipais
nas nosas bisbarra'S.

NOTA DA REDACCION
No número 12 de A NOSA TERRA, na entrevista titulada «Galeguismo na República», por erro de
transcripción aparada «Aquelo foi
denigrante, un · fiscal que non tiña
acusación e se limitaba a berrar
«Usted es lin traidor a la patria»
frente a un Bóveda moi enteiro e
que non se derrubaba, mentras o

abogado defensor, soclallsta,
non puido nin 1iquera Intervir
xa que estaba máis afectado ca
o propio acusado», onde debera
decir: «cando non falaba o abo·
gado defensor, o outro acusado,
socialista, non puldo nln slqu•·
ra intervir xa que estaba máis
afectado ca o outro acusado
(Bóveda) ».
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Máis observador ca teórico, como el mesmo se define, cunha
esactitude optimista e grande comunicabilidade, Xosé Agrelo
Hermo, militante da AN-PG, faise mestre despois

de 11 anos de seminario e uns cantos invernos a traballar
en Madrid. Casado, con dous fillos, no 73 participa na fundación
do grupo de teatro «Candea» de Noia.

AGRELO HERMO

~<é moito pobo quen nos legalizou»
Como candidato ao senado
polo BN-PG nas pasadas eleccións xerais, qué significou divulgar as vosas posicións directamente entre b pobo galego.

den asumir un programa mínimo
de Liberación Nacional e Social,
están colonizados e sábeno pero
fáltalles organización e ésta pode
ser a AN -PG.

Nós pateamos Galicia, cada ún
terreo que lle tocou. Aquí demos mitins en Noia, Serra de Cutes, Freixo, Esteiro, Tal. .. As veces
eran de 7 persoas, algún foi estraordinario coma o da Picota, r:ia
feira, ou o de Carnota_onde incluso interviu a Guardia Civil. Como
esperiencia personal foi estraordinaria e como esperiencia polltica·
coido que o Bloque conseguiu ~s-,
pai lar a idea dunha Galicia Ceib~ ·
e Popular, estender o B N-PG, e
non despreciando os votos penso
que a xente votaría máis por nós
de non haber unhas .presións caciquiles moi directas porque pobo
sa!a moi convenGido do que pian- .~
texaba mos. Ademais o achega- Q::
menta, tanto físico coma ideolóxico, foi clave -inda que ás veces
armadores, a banca, 3 ou 4 famia estrela na bandeira asusta~a, e
lias de comercio e o resto son ma~
riñeiros do día -os emigrantes xa
veña a preguntarnos que se eranon están-. Cando se plantexamos separatistas, se queimabamos · os montes ... - e fomos os
ron as eleccións os armadores puxéronse a- esborracar porque non
únicos que fixemos coloquio semlles cabía na cabeza que a xente
pre. Entón agora coménzase a· fadixera o que había que facer nos
lar en pian positivo: se non fas esseus propios barcos. Pero a ING
to vou chamar ao Bloque; dígollo
denunciounas e hoxe estánse ceao Bloque e xa verás tí. ..
De cara a unhas eleccións lebrando e ben . O armador xoga
que van ser ben diferentes, as con que o patrón é un traballador
Municipales, ¿cómo as plante- que normalmente síntese reprexades?
sentante del e onde ocurre esta
hai dificultades. Despois está o
Algo importante, e ademais a
xente sínteo, é que as baseamos
patrón de pesca, o famoso home
na parroquia, e esta é tan acertaque leva os cartos, é o chinche, o
negreiro do armador, que lle paga
do que hastra sei dun Município
a quen lle _trai o peixe. Pero tamén
onde a UCD tén buscado os ·canún dos problemas é que a poboadidatos por parroquias, copiando
c_ión e moi frotante e a concencia
de nós, dito por eles. Se cavilasindical baixa ou o paternalismo,
mos, por outra banda, cos feitos
porque ás veces as pacas, polo reque temos ao lombo dende hai
ducidas, son coma unha empresa
tempo, coido que se teñen que espabilar moito, recurrir a moitos. familiar, ou que moitos son tamén
algo labregos ... Pero as eleccións
trucas, pra levárennos determinapoden ser un paso importante e
dos Municípios. Nós tamén recuno fondo ao armador non lle cabía
rrire mos ao noso truco que é o de
na cabeza que puideran atreverse
decirlle a verdade á xente e ese
a marcarlle a corredera un pouco,
truco non falla. Tamén cómpre ter
tanto é así que ningunha outra
en conta que nas Municipales vai central se preocupou de Muros, e
se votar, ao millar, máis a persoa
Muros é mariñeira: 18 bacas cun
ca a ideoloxía, pero de todas as
maneiras temos a ventaxa de que , promedio de 1 O homes.
A ti, chegouche un convite
a nosa xente, moita ou pouca,
pra asistir á designación da
nuns sitios ou noutros, é conÓcida
pola súa honradez ciudadana. E «Xunta»:
Sí, chegoume á escola un saiuse conseguimos que a pa.rr9quia
adequira person--aliciade xurídica e
da, que lle chaman . Ao primeiro
fique( coa boca aberta pero pensei
facer concellos pra que a xente
que ao millar convidaran a todos
empece a intervir directamente
os que andiveran nesa das elecnos seus problemas, pode ser un
cións. Ao poñerme en contacto
paso adiante. Ã dificultade maior
coa Dirección Nacional da AN-PG
pra o M N PG é a herdanza que
entereime de que eu fora o único
resta dos Axuntamentos -que
convidado de toda a casa -eu
han deixar tantos problemas que
espero que non me espulsen pornon se arranxan nun día -' e a iw
que non é culpa miña ...'- Non sei
quinia do Goberno español que
as causas, ao· millar porque teño
non dará presupostos, etc
moitos amigos curas, ao millor
Xa noutro terreo, an.qt.te taporque fun concella! de. Noia no
mén electoral -o das sindicais- ¿qué factores influfron 62 -durei moi pouquiño-. ao
pra que en Muros, no sector das millar porque uns dfas antes estibacas, se tardaran tanto en ven a falar, casualmente, cun
realizar e con moitas irregulari- señor da Xunta a título personal. ..
dades?
Anque á verdade o convite é increíble despois de saber a postura
Muros é un sitio típicamente
da Asamblea, e a miña en concrecaciquil onde as clases sociais esto, que sempre eñ -presentacións,
tán perfeutamente marcadas~ os

Sobre as alianzas que mantén a
AN-PG, ¿qué Ímportancia revisten pra o pobo galego?
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Dada a súa ideoloxía, a AN-PG,
e todo o mundo o sabe, coincide
no camfño coa UPG. Esta alianza
ao millar rompe moitos esquemas
na política actual porque aparentemente non é normal. anque se
se añaliza un pouco non cabe outra cousa. Hoxe -e eso que se intentou-· non hai maneira de
coincidir porque a loita anti-colonial, e esa é a nai do año . non a
asume ninguén máis ca os que
compoñemos o Bloque.

o

mitins·, en público e en privado falei·· desa pantomima -e dfgoo
tanto coma militante, patriótico
coma personalmente- e resulta
que me convidan. Claro que non
fun. Vlña dirixido a -min personalmente pero poñía ·fulanito de tal,
membro da AN-PG, polo tanto
non creo que fora a nivel de amigos, porque claro, eu ahí amigos
non teño. Quizaves quixeran xustificar o esquencerse da organización, ao millar porque ando neso
do teatro, non sei.

Nestes dfas safu un comui:ticado de varias forzas poUticas e
sindicales que consideran que a
Xuntei é un paso adiante e fanlle unha chamada pra que se
porte ben.
Creo que é oportunismo, a eles
coma .a calquera ·persoa normal
cáenlles os dentes dé saber que todo esa non é honradamente bon
pra o pobo galego, que é unha comelloada cocida en Madrid. A
menos que, na realidade, non
señan todo o galegos que algúns
deles din, é que en definitiva son
esa palabra que nós lles chamamos, que non é ofensiva senón
que é real - moito pior ca ser
ofensiva - . españolistas. Móveos
o oportunis_m o de ·chegar ao poder se se tercia, pero non lles ~m
portan nada un verdadeiro Goberno Galego, nin a autodeterminación , nin nada de nada. Xa lles pasou a primeira etapa de aparecer
coa · «G». Determinadas forzas
buscan acomodo económico, outras oportunismo político, pero os
que presumiron de estar achegados ao pobo ¿ qué pasa? No fondo, no fondo, La Sagrada Unidad
de la Patria.

¿No fondo, no fondo necesitaráñ esto que ti chamas pantomima?
Sí, por eso empregan tantas
veces a frase de que esta é un paso adiante. lnda que fose unha
autonomía normal sería estabilizar un status absurdo pra o pobo,
e falso. Esta xente úsao coma plataforma pra que non se consiga o
auténtico Goberno Galego, porque é a millar maneira de castrar
a un pobo, darlle un ar de que tén

a liber:tade, de que tén o autogoberno pra que non busque o verdadeiro autogoberno. E unha enganifa.

¿Considerádevos a organización máis importante e máis representativa de Galicia?
Se digo que sí pode parecer
que boto faroles, pero dende logo
quero que se lle pergunte á xente.
P.ra os que están ao servicio dos
monopolios somos os maios, os
catro rapaces, os queima-montes,
pero agora demóstrase que todas
as loitas que se fan siguen a línea
das que se fixeran e que a legalización non nos fixo cambear e
non nos vén do Goberno senón do
pobo, porque hoxe a Asamblea
tén prestixio entre o verdadeiro
pobo e seremos o grupo que máis
·
tén que decir.

De cara ao voso fut.uro organizativo e de influencia social,
¿qué cla.s es e sectores considerades que son naturalmente
parte da AN-PG?
Na asamblea están incluídos,
inda que non esteñan militando ,
as clases labrega e mariñeira, a
gran maioría, e entra tamén o profesional, xente asalariada que
hastra dagora eles mesmos consi derábanse parte dunha burguesía
-hai mestres que se consideran
o Ministro de Educación ou empregados de banco que se consideran donos do banco, sí, dinche
rápidame.ite: este ano gañamos
40 millóns, perdemos 1 O
míllóns - pero hoxe, ese mestre,
ese empregado, estánse integran do na asambleã, por poñer o
exemplo do ensino e a banca. Ta mén están ahí o pequeno comerciante, o pequeno empresario que
nin saben cómo saír adiante, ás
veces teñen un coche pra carretar dacó pra aló, e están baixo
dos monopolios. Esta xente tén
moito que decir na AN - PG. Lém brome daquel pequeno escrito
que safu contra do Pacto da Moncloa con motivo do 2 7 e pola xente á que eu lle repartín o papel ffxolles un grande impacto, pero · é
que nós nos temos cabida en nada ... , e síntense galegos e todos
os desprecian. Na Asamblea po-

Neste sentido houbo algunhas escrsións na AN-PG, a última a primeiros do vran, que criticaban o funcionamento interno.
Alguén puido crer cando se deron as escisións que podía haber
unha causa de tipo interno, falou se de personalismo , dunha chea
de cousas. Pero do vran pra acó, e
esa que pasou pouco tempo, vese
que non hai tal cousa, que era pola política, porque non asumian o
fundamental, o anti -colonia lismo ,
claro, eles tiñan que dar un xiro,
tratar de quedar ben e de paso
deixar quedar mal aos máis, pero
como o tempo e a práctica, e na
Asamblea interésanos a práctica,
marcan a verdade , véselles agora
nas organizacións que fixeron .

E a túa actividade teatral ...
Eu concibo hoxe e aquí o teatro
non coma un adivertimento de
masas, e ·sempre o espricamos,
que pra adivertirse abonda coa TV
e que nós imos decir algo com~
prometido co noso pobo. O teatro
é tan vivo que quixera que os que
falan desta estiveran aló, nun Teleclub da montaña ou nun garaxe
de Palmeira, que viran os coloquios. Fixen teatro pra adultos
- con grandes dificultades de
censura- pero tamén vin que cos
nenos se podían facer cousas estraordiriarias pero había que romper ese teatro de fin de curso nos
colexias de monxas, de fadas e
princesas. Eu polo de agora fágoo
sóio con mímica e fixándome de
éoller o entorno, se fose pra unha
vila non faría a montaxe cun espantallo, faríao, ao millar, cun semáforo e que o neno faga o que
ll e é normal. Outra cousa é que o
neno escriba as súas propias
obras, as súas esperiéncias. Temos unha obriña, «0 Telegrama»,
escrita por un neno daquí, de 8 .0 ,
que é de gran impacto, claro, con
ese problema terrible de que os
nenos escriben teatro pra maiores. A obra é unha traxedia, é un
emigrante, é un home que quere
celebrar o Nadal cos seus fillos
que veñen da escola, que queren
que vaia ver os regalas e demais e
todos moi contentes e nese i.ntre
chégalle o telegrama de que tén
que marchar pra Noruega ... Nada
máis.

MARGARIT A LEDO

NACIONAL
resumes Pra asegurar candidatos ás Cámaras
¿Política . de atracción
e
soborno encuberto?

aJANOSA TERIA

RECTORADO E
DEMOCRATIZACION

Diante do traslado do Rector,
Sr. Sáez Pedrero, os grupos e
organizacións políticas e actuantes en1re os distintos estam ntos da Universidade de
Compostela plantexan as súas
alternativas cle cara á democratlzt1ción das. es t ruc tura s
unlvor itarins.

Por unt1a banda, a maioria
cios pror soros numerarias
pretenclían a elección de novo
rector m diante o chamado
suíraxio universal ponderado:
o 60% dos votos pra os numerarios o 40% restante distribuíclos en tre PNN e estudantes.
Pola outra , o estamento
rios PNN, no cal son maiorias
ílS forzas políticas e sindicais
españolas. defende a constitución dun órgano parlamentario : o claustro constituínte coa
misión de controlar a figura do
rect or. Fundamental a crea ción do devandito claustro na
itunclón actua l, que na opinión rlo
s us def e nsores
¡1111 naz con el · rivar nun vai iro rl pocf r.

Do l im ións d lgúns PNNs
par c n sinalar que se co nquerir á pr obab l mente un
acordo ao ced r os PN Ns un
5% dos votos en favor do estam nto dos numerarios.
A UTEG (ING) e ERGA
pronunciáronse encol desta situación facendo pública a súa
«Alternativa Nacional- Popular
pra unha Universidade Galega». As organizacións nacionalistas sosteñen que pra iniciar un proceso verdadeiramente democrático na Universidar:le non abonda con elexir
a figura do rector e moito menos coa instauración dun
claustro constituínte. Coidan
que é prioritario o cambeo dos
organismos e das estructuras
universitnrias a nivel de fac ultade e de distrito pra que se
poida falar de descentralización. Por elo plantexan a elección democrática de xuntas de
facultada tripartitas e paritarias coa participación dos tres
estam ntos
profesores, estudante e personal non docente . e a partires das facul tacles. unha vez democratizada a s(Ja estructura, elexir a
Xunta de Goberno, encargada
da xestión económica e administrativa do distrito, que á súa
vez teria que designar o rector.
UTEG (ING) e máis ERGA
consideran que este é o único
vieiro pra a democratización
real dos órganos universitarios
e que o nomearnento do rector sin consolidar antes as estructu ras democráticas serra
un novo formulismo demagóxico.

A poucas semanas da celebración de eleccións pra as Cámaras
Agrarias, estructura herdada do
vertica lismo sindical e atraveso da
que a Administración española se
dispón a enquen llar a súa polftica
agra ria , o arte llam ento de candidaturas vaise rematando e adequire matices que non escapan
aos vellos intereses caciqu ls, aíncla que éstes se presenten en xeral coma listas de independentes,
asegún as informacións recollidas
en diversas zonas agrarias, amparándose en que a regulación destas eleccfó ns foi competencia esclu siva do Goberno, que elaborou
unha normativa ambígua e ainda
incompleta en moitos aspectos,
feito contestado no seu día polos
sind icatos labregos que, en troques, sitúanas no terreo de impedir a dependencia efectiva do
movemento agrario respeuto da
Administración e a conseguinte
posibilidade de manipulación por
parte désta. Pola contra, levar ás
Cámaras os seus programas e rei vindicacións, in clu sive o ouxetivo
ela Reforma Agraria Galega, son
pun tos que definen a visión que
ri stas eleccións .teñen as organizació ns labregas.
As irreg ularidades que se fixeron vlslbles na preparación dos comicios podemos situalas ao ana lin1 r rn mo as li sta s do censo de
v t, nt , li stas nas que apa recen
¡ r. s qu polas súas ocupar.ló n di ton dabondo de se ren la1 ro~J s, fundamentándose a sóa
lnclu ión nunha t itulari dade xurícli ca sobre uns cantos ferrados,· .
co mo é o caso de médicos, comerciantes, veterinarios, etc. Pola
contra. a esclu sión - ainda e31ue
posteriormente as reclamació ns
foran atend idas - de moitos propietarios agrfcolas, mesmo de
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Mutua

·de ·
Accidentes
·do
Traballo
persoas que xa cobran o subsidio,
é tamén usual , tal e como A NOSA TERRA puido recoller en diferentes cabezas de município.
Por outea banda , dos métodos
de atracción que se están a levar
adiante pode ser mostra esta carta - e non é a única - dirixida a
un afiliado das CC .LL., suscrita
polo presidente da coGperativa da
bisbarra de Fonsagrada (Lugo). a
quen se supón ligado ás Sociedades Agrarias. Só engadir, antes da
reproducoión do. contido do d0Gu~
mento, qu~ a mencion-ada coopera.tiva naceu xa hai algúns anos,
_cômerciallzandQ productos de
consumo en xeral. e limitándose
na a~tualidade a aqueles que son
utilizados na producción agraria
- abo nos, fertilizantes, etc . arna is de potenciar unha Mutua
de Accidentes de Gando. A cooperativa da Fonsagrada tén vendido aos seus asociados pataca de
se mente pra a actual campa~a a
1 .600 pesetas o quintal e as
CC.LL. , concretamente na zona de
Navia de Suarna , facilitaron o
mesmo producto a un precio de
600-900 pesetas quintal.

San Martín de Suarna-Fonsagrada
Querido amigo:
...es necesario que el próximo
sábado día de mercado nos veamos en Fonsagrada sobre la una
.de la tarde lo más tardar para firmar la solicitud Cé!.ndidato a vacai
de ./a Cámara Agraria. Esto que te
puede parecer tal vez ún asunto
sin importancia, sin embargo tie- ·
ne mucha, pues a través de esas
futuras Cámaras vendrán todas
las ayudas oficia/es destinadas a/
campo, electr:ificación, teléfonos,
piensos, etc. Por otra parte todos
los viajes que, como ~oca/ de. la _
Cámara, haya necesidad de hacer
serán a gastos- hechos y con dietas, lo que quiere decir que aparte'
de la labor que podamos hacer el
tiempo perdido nos será retribuído. Como consideramos que tú
estás bien visto por mucha gente
y, por otra parte, sientes la /ógica
inquietud respecto de los proble-.
mas del campo que nos afectan,
esperamos no se te ocurra faltar
ese día de mercado a la hora indicada.
Saludos cordiales,
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órea de espansión do gas mor- de Bombeiros de Pontevedra e a
tal.
Guardia Civil, anque foi ocultado o accidente 6 opinión públiNo Paraño houbo que eva- ca.
cuar varias aldeas ao colisionar
un vehfculo cisterna e ficar cioVer o n. 0 13 de A NOSA TErada a zona. lnterviu o Parque RRA.
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Un dos cami6n1-ci1terna de
Elnosa que, cargados de cloro,
circulan polo casco urbano pontevedrés e por outros pobos e villas de Galicia, e que en caso de
fuga poden ocasionar a morte
de centos de persoas asegún a
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A REFORMA FISC L ESPANOLA
O Sistema Fiscal dun Estado capitalista moderno producto; coma toda- institud6n pública·,
dos intereses poUticos é económicos dominantes',
caracterizase; entre' outras cousas, pola súa importancia corísiderable e incluso decisiva· en tan;.·
toque elementõ regulador-conductor do sistema
económico. Por eso mesmo, é doado decat-arse
de que os problemas fiscais e presúpostarios d~.m
Estado polarizan decotfo e ins·i stentem ente ·º
inferés da colectividade· cara ~- ~ompre·nsi6n correcta do yerdadeiro si.sjnifica·d~ das decisi6rfs·
públicas cando éstas, como il o ·caso hoxe neste
Estado, se n·os presentan coma reformadoras e_
novedosas réspeuto do Sistemà Fiscal dena·n te·rior.
1

s

As líneas que siguen só preJenden constatar
un apretado feix·e de razonamentos que coido ¡:>o:..
den contribuír a satisfacer en parte a devandita e
demandada clarificaci6n.
Neste orde de cousas, ún dos obxetivos declarados polo Goberno xurdido das elecdóns do pasa-do mes de Xunio consistiu precisamente na instru-_
mentación e posta en práctica, en tres etapas suce- siva ment~ previstas, dunha reforma fiscal ~alificacta
en innumerables discursos e declaracións c9rña
inaplazable e absolutamente necesaria.
Nefeuto, o marco de referencia do executivo
espa ñol vén dado polo que se está a- calificar coma
Econ omía Social cje Mercado, cuia consolidación
preténdese asegurar: a reforma ftsoal planeada, por
unha banda, e os Pactos da :Moncloa -que a garantizan- por outra, amósanse coma feitos dabondo significativos a este respecto. De feito a inten- ·
cional idade de fondo do executivo espàñol semella
evidente por cantq, na miñá opinjón, consiste en
dotar ao sistema económico dunha racionalidade
propia (interna e cara ao· esterior) no vieiro da súa
perpetuación. A faciana superficial das transformación s prometidas (a reforma fiscal é unha delas), vai
enca miñada a relacionar, no plano ·ideolóxico, a necesidade absoluta de reformar ·de xeito que o resultado sexa un maior grado de xusticia tributaria no
repa rto das cargas fiscais ehtre os cont-ribuíntes.
Dende a perspectiva oásica, de fondo, as medidas reformadoras ben poden ser calificadas de CO'-·
herentes respecfo do obxetivo perseguido (est~ar o
sistema a pesares de- qu~ certos sectores políticos
e económicos locaiiz.ablBs rio mundo empresC!rial e
na dereita · política española amo·san reiteradament.e
·a sú·a disconformidade en r'elación coa posta er:l
práctica da reforma e·n e· dende· este intre.
A argumentadón dos disidentes vén sendo esta: ¿Cómo se poden instrumentar unhas medidas
que significan unha agresi6R relativa, pero directa,
aos intereses dâ elas.e capitalista e cuia consecuencia inmediata vai ser un fieno adicional á xa de por
si feble propensión empresarial a invertir? Paralela-

historias de ·esmagados

F. J.. CONS·TENL-A ACASUSO
mente o Goberno, a pesares das súas insistentes
recomendacións á iniciativa privada , salda os seus
esforzos por presentar unhas espectativas alentadoras cunha incapacidade manifesta non só cara á
reactivación da inversión, senón tamén , e ademais,
cara á neutralización do desemprego masivo cuias
consecuencias no eido da conflictividade social son
evidentes.
En todo caso , a argumentación do conservadu rismo tradicional estaría xustificada se o criterio gu bernamental fose - que non é- o que se esplicita
no plano ideolóxico xa mencionado. Noutras verbas,
se a reforma fis cal tivera coma norte a consecuención do principio de equidade no reparto das cargas
tributarias e, polo tanto, a incorporación definitiva
dunha Verdadeira progresividade no sistema tributaria. Pero esto está moi lonxe de ser certo.
E esto é así porque o reformismo fiscal español
está condicionado por un lastre manifesto: a intocab1e reformã da administración. u ·nha autoridade incustionable en materia facendística afirmou o seguinte: Ca/isquera reforma tributaria é pura banda/fada, hipocresía, lixos nos ollos, se non vai precedida por unha reforma na ordenación da administración fiscal (L. EINAUDI). Abonda ... E abonda porque
de ser consecuentes con estas verbas deberíase recoñecer que sin unha revisión en profundidade do
sector público, e sin unha mínima dotación déste en
orde a fornecelo dos instrumentos xurídicos e admi nistrativos precisados, e, aínda máis, sin unha burocracia modernizada e capacitada pra utilizar procedementos eficaces cara á investigación das fortu nas privadas e cara á inspección pormenorizada
dos patrimonios e dos ingresos reais, non se pode
pretender! en definitiva, chegar ao coñecemento
da$ verdadeiras bases impoñibles, o cal de por si
constituiría presumiblemente a maior reforma tribu taria. Pe ro ésta en última instancia está condiciona da, non hai que esquencelo, polas xigantescas tran sacións reais e monetarias, detrás das que se atopan intereses económicos ben coñecidos. Precisamente aqueles que se opoñen á reforma administrativa. A contradicción que se deriva desta actitude
política regresiva consiste en que incluso o obxetivo
racionalizador tan necesario pra o sistema económico hoxendía amósase coma difícilmente materializable. E decir que, en última instancia, o sistema
tribu t aria español futuro responderá en grande medida ás esixencias dos intereses dominantes, en definitiva ás esixencias dos axentes económicos que
controlan as devanditas transaccións.
Hasta quê punto é ¡Josible corroborar esta afirmación será obxeto dun prósimo artigo no que consideraremos pormenorizadamente o primeiro feixe
de normas elaboradas e concretadas na lei
50/1 977 do 14 de Novembro, de Medidas Urxentes de Reforma Fiscal, aprobadas rio seu día polos
parlamenta-rios nas Cortes españolas.

Por X. MARIN

NACIONAL
O RIBEIRO:
A FESTA DO MATUTE
O Ribeiro do Avia, bisbarra situada ao Oeste da pràvincia .de
Ourense, é unha das zonas de Galicia con maior unidade xeográfica é
económica. O cultivo do viño, implantado masivamente dende a Edade Media,
convertiuna na única zona de monocultivo de Galicia e, polo
tanto, ao viño coma única fonte de ingresos pra os seus habitantes;
Pesia ser unha zona rica, cun nivel de productividade e de
mecanización por enriba da media galega, o Ribeiro enfréntase
hoxe con enormes dificultades en gran parte derivadas do problema da ;JS
comercialización do viño, gravemente amenazada. pola adulteración que sofre §
e que o pón en inferioridade de condicións con .respecto
a outros de pior calidade e orixe alleo.
Tras as aparencias, o colorido e a ledicia do viño vertido das
«Feiras do Viño do Ribeiro», que este ano celebra a súa VI 11 edición,
escóndese a realidade dun tinglado montado pÓlo caciquismo
- un caciquismo de alto nível con representantes nas Cortes-, e dunha
das terras con millares çondicións pra o seu desenrolo económico
e cultural, sometida hoxe a unhas institucións que controlan os precios e a
calidade en función duns intereses alleos aos dos
traballadores. Como din no Ribeiro:
«Cooperativa, matute, Consello: Un m~smo aparello».
A comercialización do viño é,
hoxendía, o principal problema
co que se atopa o labrego do Ribeiro; pois da venda do viño
proveñen os únicos ingresos,
tanto pra vivir coma pra reitwirtir nos productos necesarios pra
a.prósirna colleita (abonas, maquinaria, tratamentos químicos,
od gas, etc.). De momento son
o grandes mpresas almaceni ta
s u impoñen os preintr lucindo viños máis ba
r tos e
inf rlor calidade, procedentes de España, fundamen talmente de Castela e Extremadura, e que, hábilmente misturados co Ribeiro orixinal, son comercializados coma tal por Galicia adiante. Nas tabernas da Coruña, Vigo, Ourense e Santiago,
principalmente, consúmese unha amalgama de viños e productos que nada teñen que ver
co nome que recibe, ante a impasibidade dun consumidor inesperto ou deformado que en ocasións presume entender do que
nunca probou. Deste xeito os
almacenistas regulan o precio e
condir:ionan a venta como lles
convén; resultando que dunha
producción rea 1 de 30-3 5
millóns de litros de Ribeiro, véndese coma tal de 90 a 115
millóns de litros ao non estar o
control do «Certificado de Orixe»
en mans dos productores.
Se os precios fosen fixados
polos propios cultivadores amparados nun forte Consello Regulador que asimesmo velase ·
pola calidade do viño producido,
e estivese nas mans dos traballadores, a situación do Ribeiro
sería moi distinta e a garantia de
consumir ún dos mellores viños
da Nosa Terra sería real.

NACE UNHA COOPERATIVA
O nacemento do actual cooperativismo e o seu desenrolo
no Ribeiro é clave pra entender
a actual situación, xa que marca
o paso dunha economia con rasgas precapitalistas, onde a comercialización do producto es-

degas, e ao prescindir desta últitaba en mans de pequenos tratantes e incluso dos propios tama etapa aforran cinco meses
de man de obra e as corresponberneiros, a outra onde os amos
son as grandes empresas almadentes instalacións. Traballos
cenistas que regulan a oferta co
que pasa a realizar, con moi
pouca man de obra e alta tecnimatute (introdución de viños
al leos que son mesturados e ven- _ ficación, a nova cooperativa.
dicias coma Ribeiro) e impoñen _ .E curioso sinaJar que a creaas súas cond"i'cións a productoción da cooperativa prodúcese
res e consumidores. As coopexustamente nun momento en
rativas do Ribeiro veñen, por ouque, debido á forte emigración
tra banda, modificar grandecara a Europa e cara ás ciudades, empeza a escasear relativamente o ciclo productivo ao suprimirlle a última etapa: a da
mente a man de obra e o despegue dos salarios é xa consideraelaboración do viño.
No 67 fúndase a cooperativa
ble.
de Rivadavia, promovida por unha serie de profesionais, non laQUEN A CONTROLA
bregos, propietarios absentistas
Os promotores da cooperatimoitos deles, respondendo clava, os que primeiro se moveron
ramente ás súas necesidades de
e potenciqron a idea, arrastransimplificar o seu traballo redudo consigo aos au~énticos labrecindo a man de obra correspongos mediante a presentac_ión da
dente á última fase: a da elabosúa alternativa por toda ·a coración do viño. O cultivo do viño
marca, foron:
é estacional, concentrç3ndose en
José Andrade Usatorre, redeterminados períodos do ano
presentante e distribuidor de
polo que, deste xeito, collen
material agrícola e insecticidas;
asalariados dende marzo hastra
Antonio Fernández Cid,
que remata a vendima. Estes
grandes propietarios tiñan o
problema da elaboración e almacenamento do viño nas bo-

\RAS AS APARIENCIAS,

o COLORIDO DO «FOLKLORE» E A LEDICIA DO VIÑO D!

AGACHASE A REALIDADE DUN TINGALDO CACIQUIL.

.
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O FRANQUEIRA
A historia da Cooperativa do
Ribeiro vai moi ligada á historia
dún dos seus fundadores: Euloxio Gómez Franqueira, mestre,
Presidente da Caixa Rural provincial e de Uteco e hoxe diputado no Parlamento español pola UCD de Ourense. Asegún todos os falacias e todos os incios foi el quén dende sempre,
directa ou indirectamente, con·trolou a cooperativa servindo de
ponte entre a mesma e Uteco.

flÑO DE

A COOPERATIVA DE LEIRO, A PRIMEIRA INSTALADA NO RIBEIRO, FOI ABSORVIDA POLA
DE RIBADAVIA, PRA CHEGAR ASI A UN TOPE DE NON MAIS DE 1.300 SOCIOS.

da Arnoia, que arrastrou consigo
outros cregos da antigua Obra
Sindical de Colonización; Julio
Freijido, director de instituto;
Andrés López Alejos, Presidente
· da Hermandad de Labradores yGanaderos; Manuel Meruendano Pardo, procurador e actualmente director de banco; e Eulogio Gómez Franqueira, mestre
de profesión naquel intre, profesión que deixaría ao pouco tempo ru-a adicarse ao seu oficio.
Ao principio parecía que a
cooperativâ era a única alternativa que se lles presêntaba ós viticultores do Ribeiro. De feito o
primeiro ano pagouse moi ben a
uva, incluso a dez ou doce pesetas por kUo. A cooperativa partíá
con 600 socios, número que, se
ben . non era moi alto, era difícil
de incrementar pesia a campaña
que os promotores est~nderan
por todas as aldeas do Ribeiro.
Vendo estas dificultades e a ne- ·
cesidade dun maior ·volume de
activiaade, chegouse a un acordo fusioilándose coa primeira
cooperativa deste tipo qué se
establecera na zona, a de Leiro,
se ben o; control seguiu nas
ma_ns dos primeiros promotores.

A cota máis alta á que se chegou foi a de 1 .300 socios.
A cooperativa levou a cabo a
comercializactón dun viño embotellado que a pesar da estraordinaria campaña de promoción lanzada atraveso de todos
os medias de comunicación non
tivo a acollida esperada; ceca·is
porque o Pazo non se axeitaba o
tipo de viño que todos conocfan
por ribeiro, tanto polo seu grade
de filtrado coma polo bouquet
que a cooperativa lle deu ao seu
viño. Ao· pouco tempo o Pazo
Ribeiro, lanzado á conta de tanto esforzo e de tanto gasto, foi
imitado e incluso superado polos ·grandes almacenistas coma
Ouro, que encetaban unha etapa de modernización, e que souperon aproveitar o camiño aberto pola cooperativa facendo baixar as ventas do Pazo. Quen remataron pagando as consecuencias, coma sempre, foron
os pequenos viticultores que ti·veron que esperar incluso varios
anos a que lles pagaran as uvas
a uns precios que de ano en ano
iban baixando.

O contrai da cooperativa por
parte de Uteco foi sempre moi
directo, incluso se di que os libros de contas revisábanse periódicamente en Utec'o e todas
as decisións de importancia
eran tomadas alí. Analizando ún
a ún a todos os que pasaron pola presidencia da cooperativa,
atopámonos con diversas ataduras que os ligan a Uteco, principalmente mediante o negocio
dos criadeiros de aves e porcos
que pouco a pouco foron invadindo o Ribeiro e que constitúen
un doble negocio pola venda do
esterco; imprescindible pra a
fertilización- das terras nunha zona na que escasea o gando. As
xestió.ris realizadas por estes
peóns de Franqueira non estiveron sempre claras. Unha escepción foi a de Secundino Hermida que -asegún os' asociados- levou a cabo unt-:a xestión limpa, coa presentación pública de contas, pero que incomprensiblemente viuse obrigado a
dimitir co pretesto de serlle a
súa presidencia incompaz_ible
coa do INDIME.

A COOPERATIVA
E O CAPITAL
MONOPOLIST A
A introducción de grandes
empresas monopolísticas dentro dún dos sectores normalmente máis desen·rolados do
agro, o vinícola, é un feito nou,
tros pa1ses do Estado onde as
multinacionales controlan a producción (Jerez, Rioja, etc.). A
sospeita de que no caso do Ribeira seña a propia cooperativa
a que sirva de vía de penetración dunha gran empresa monopolista está en boca de moitos,
namentras o nome de Internacional Vinícola -cunha planta
embotelladora en Betanzos, empeza a sonar polo Ribeiro.
Unha empresa deste calibre
monopolizaría os precios nunha
segunda ·etapa, dándose, probablemente, un proceso de proletarización dos labregos, pequenos propietarios, en grandes

embote!ladoras ou campos de
cultivo. O matute sería multiplicado por dez, e os pequenos almacenis;as, que son a maioría,
verfanse tamén arruinados.
E moi significativo que o propio Banco de Bilbao, que intentaba montar unha bodega Compañía Vinícola Gallega acollén-·
dose ao acordo de empresa preferente, perdeu dez millóns de
pesetas e renunciou á axuda estatal vendendo a bodega a tres
pequenos armacenistas.

O CONSELLO
REGULADOR
O Consello Regulador naceu
pra garantizar ao consumidor a
orixe do producto e impedir teóricamente a falsificación dos
viños máis característicos. Ago·ra ben, a realidade do funcionamento do Consello Regulador
no caso do Ribeiro é ben distinto ao ser un organismo controlado pola cooperativa pra darlle
un certificado de orixe a quen
·lles interesa e incluso controlar
os almacenistas e introducir,
probablemente, o matute na
cooperativa dun xeito legal.
Pra que o viño que se quere
comercializar seña Ribeiro lexítimo, ou millor dito, Ribeiro oficial, o viticultor tén que pagar
un real por litro. Cartos que
no Ribeiro todo o mundo se pregunta ónde van parar xa que o
Consello só tén tres veedores a
soldo.
O Presidente do Consello é
irmán do tristemente célebre
madeireiro Jaime Paz Ameijeiras, significado represor na pa sada folga do sector en Ourense . A vinculación entre Cooperativa e Consello faise a través de
Uteco de xeito que toda a xente
do Consello está en Uteco, estando cada vez máis clara a
identificación Consello-Cooperativa e a súa relación con Uteco mediante os piteiros que nun
plazo de dez anos estendéronse
por todo o Ribeiro. Por outra
banda está o contrai, non pequeno, exercido polas Caixas
Rurales dependentes tamén, en
certa medida, de Uteco, e baixo
o contrai do señor, Franqueira;
auténtico amo do Ribeiro onde
fai e desfai ao seu antoxo. O
medo a falar é unha triste realidade que comprobamos cons- tante ao longo da bisbarra: medo a falar, a dar o nome, a saír
retratado.
Pero os intereses do grupo
· Franqueira e os dos viticultores
galegos ninguén os ve coma
iguales e estes últimos teñen,
de lei, a palabra no futuro.
Ultimamente os sindicatos
que actúan no Ribeiro, especialmente as CC.LL., están loitando
por un Cons~llo Regulador ao
servicio dos traballadores pra o
cal teñen encetado conversas
co Gobernador Civil. Mentras,
os rumores de dimisión de
membros do Consello van en
aumento.

XOSE R. POUSA
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CH ICAGO: 1886

XESUS PIÑEIRO

As devanditas palabras foron ditas por Augusto
Spies, director dun semanario obreiro de Chicago,
diante do xurado que o condenaba a morte no ano
1 886 . Xunta con el, sete homes máis serian enforc dos o día 11 do mes de Santos do 1886. ¿Por
1886 marca na histeria dos traba ll ado-

lo it ncio po la con1 r conqu rir unhas
rn n le
ito c1 que os EE. UU .
t ' r .11 ur nd s r ur
n tur is e abondosa man
ci
brn bcir t , apl rt cios ser vos e os inmigrant s qu const nt m nt ch gan, fai que o cap italismo
moi n r slvo, chega ndo a contar con orga nización de esquiro l s, bandas de matóns, e incluco tri tem nt c' lebre Ku - Klus- Klan .
Tra s dunha serie de loitas , varias organizac ións
obreiras chegan a un acordo de declararse en folga
o día 1.º de maio de 1886 pra ~onsegu ir a xornada
laboral de oito horas.
En Chicago. cidade corro mpida onde a xu'sticia",
po licía e administrac ión están ao servicio dunhá pequena mafia, os obreiros tam én se dispoñen a secundar a folga . Proa patronal días antes xa despide
a xente das súas fábricas por non quereren darse de
baixa nas súas organizacións sindicais. Así , por
exem.p lo, na fa ctoría McCormick, onde quedan na
rúa 1 .200 obreiros .
Comeza a folga .
O 1.0 de maio de 1886 os obreiros bótanse a
rúa pacíficamente . O número é de cincuenta mil
persoas - cifra coa que non se contaba - , a pesares da prensa, que fixera unha gran campaña de
desprestíxio. O día 2 continúa a folga e esquiroles
da factoría M cCormi ck amparados pola policía ata can os piquetes dos folguistas mallando neles. O
día 3 organizase perto da factoría McCormick un
mitin. Asist en varias miles de persoas. Cando se está desenrolando o . mitin , centos de esquiroles e
matóns, armados con barras de ferro , saen de den-

•Eu

x

NACE O PRIMEIRO
DE MAIO
«Eu ueo, coma Buckle, coma Payne, coma Jeff erson, Spencer e outros grandes pensadores do
século, que o es tado de castes e clases, onde unhas ,
clases viven á conta do traballo doutras clases - é
rlecir, o que vós chamades orde - ; eu creo, sf, que
sn forma bárbara de organización social cos seus
roubos e crim es legalizados está perto de desaparecer e deixará pronto camiño a unha sociedade ceibe, a unha asociación vo/untaria ou irmandade universal se o preferides. ¡Podedes, pois, sentenciarme
a morte, honorables xueces, pro polo menos que se
seupa que en 11/inois oito homes foron sentenciados
á pena másima por crere n nun ben estar futuro, por
non perderen a fe no trunfo final da Libertade e da
Xusticia!»

1

tro da factoría McCormick desafiando aos traballadores asistentes ao mitin. Nese intre aparece a polida local en gran número, que tr.as unha actitude ¡ziacificadora escomenza a disparar SÓ contra- OS' ásiStenfeS ~ao mitin'. Requitando: seis mortos e ducias
de feridos. O día 4 de maio os sindicat0s, .pra espTesaren a- súa protesta, organizan un novo mitin, --na
praia chamada Haymarket. Milleiros esisten a este
mitin de protesta. Cando se está a desrnrolar o acto
aparece de novo a policía cos sêus fusís en posición
de d~sparo. Cando van avanzaodo car·a a multitude ,
unha bomba fai esplosión entre os policías , matando a varios deles. EntóA disparan con.tra os traballadores caíndo varias ducias cfe ho'mes. Ao parecer a
bomba foi unha provocación, sendo op~nión xeral
quê d·entie logo -no·n partiu· dos obreiros.
Comenza a represión. Síg:ue'se o mesmo método de s"e mpre: detención 'de moita xer:ite,. e entre
ela- os ¡¡deres máis destacados -do mbvemento. Logo' escóllese a u-ns. cantos coma resP>onsables dirºeÇto's. dos sucesos: pra· xuzgar neles non ,as súás persoas senó'n. as sú.as ideas, e cond enar Aon '-a· elés
senó~ ás OrganizaciQnS obí e1ras.
.
,..
-Chicago amáñase . o xurado , amáñasf'.. as
probas, e a pesares de non probar ren . son condena , dos a morte sete homes e ún a cadea perpetua; que
pide ser enforcado canda os seus compañeiros .
. E neste xuício cand0 Auguste Spies, ún dos
condenados , di as verbas do principio: .«¡Podedes,
pois, sentenciarme a mortF;, honorables xµeces, pro
polo menos que se seupa que en./llinois oito homes
foran sentenciados á penâ másima por creren nun
ben estar futuro, por non perderen a fe no trunfo final da Libertade e da Xusticial»
A pesares da distancia -cronolóxica e xeográfica
con este home, hoxe aínda as súas verbas fan responder un sentimento de eloxio por saber morrer _na
·defensa dos seus ideais. Mais ·tamén . e precisamente por causa . desa distancia cronolóxica e xeográfica, non as podemns aceptar hoxe e en Galicia coma
un ideario.
P-r êcisamente porqL:Je estamos noutro tipo de
sociedade e noutros tempos, nos que os traballadore·s se deron conta de que nunha Pafria que non
conta con ó'rganos d"e control económicos e políticos te rián de .loitar xunta mente e ao mesmo tempo
por cohqu'erilos· é polos seus dereitos laborais.
O 1. 0 de maro é untia data qu·e pra os traba!!?:
dores ga IHgos hoxe téñ signifi'ta'do de loita , por canto se ben se conseguiu a xornada laboral de oito horas, tamén é certo que pra consegu·iren un sa'lario
suficiente os traballadores galegos teñeh que botar
man das horas estras, ben séña na mesma empresa, ben noutros traballos, como é normal en Galicia· o ter que alternar o traballo in'd ustria·1 ou en servicios co trabal'lo agrícola. Por outra banda , unha
gran cantidade de compa'ñeiros de clase están na
emigración forzosa porque os beneficias xenerados
polo traballo dos homes galegos non quedan na no~
sa Patria pra xenerar máis riqueza , senón que -se
van pra outros países . En· defi[)itiva , un ctía de loita
encontra do sistema de pmducción colonialista que
fai que os traballadores galegos fagamos do 1. 0 de
Maio un día de loita POR UNHA GALICIA CEIBE E
SlN ESPLOTACION

· En

eléutricos _pra o fogar
Ferramentas en,xeral
Fontar;iería e grifería
Art.í culos d~ bazar

'.{:::

·.·.·.·
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A

Euskadi

- España

Xa non haberá máis Apalas

A .crise de_.

ucoMARIA ALONSO

Da crise interna de Unión de Centro Democrótico danse pistas
moi variadas. Pero todos os comentaristas polfticos coinciden en sinalar q~e o partido no poder dista moito de ser unha forza poHtica
coherente. ~
Da primeira conferencia de
prens? do Presidente do Goberno
non puideron os xornalistas obter
moitos datos. -~lí díxose que a
UCD carece çi~ -ideoloxía , que son
múltiplas QS problemas internqs.
Suárez abafldoou pQlo momento
a roupa manchad~ da casa .-propia
pra ir resolver asuntos de Estado.
E adiou, ·hastra o regreso de Canarias, unha, reunión"' do Comité
Executivo que debeu de. ter lugar ·
hai un p_ár de sem~nas.

1-

i;-

s
3
)

· A loita polo poder nos chamados reximes preauton.ómicos (Valericia,-- Canarias e outros casos)
nori fixo s~nÓñ destapar un problema · qúe ·se arrastra hai tempo.
Deixada da m·an de Suárez, o desgoberno apoderouse da organización interna de UCD. Na pugna,
hoxe por hoxe, son os socialdemócratas os . que levan as de
gañar. O equipo -de Francisco Fer- nández Ordoñez copou .os cargos
de maior interés na Administra- .
NO CASO APALA AS MOVILIZACION EVITAR.PN QUE GISCARD PUIDERA COMPLACER ción e esfórzase como pode por
AOS SEUS COMPAÑEIROS ESPAÑOLES.
sacar adtºante unha reforma fºtscal
que o....propio -partido do Goberno
des francesas foi escándalos-p0líOARSO
non está moi seguro qe querer leAnqu e aínda non esisten gran- ticos, cando non a po?ibilidaâe_ va r a cabo. Proba delo .é o esêaso
de movilizacións e por conseguininterés que na ponenecia encardes nin fortes reaccións debido ao
gac:l.a de rea lizar o informe amo-rece nte do caso, a devolución por te a imposibilidade de complãcer
.parte do Goberno francés ás auto- aos seus compañeiros españoles,
san os representántes da UCD .
com o pasou con Apala .
ridade s españolas de Vicente
Alda luF Larrañaga, membro dun
comando autóno~o e fuxido re cente.,, ,ente de xeito espectacu lar
élO Estado Francés logo de atentar
encontra da sede da Asociación
Democrática Empresarial de Gi puzkoa ' (ADEGUI) , pode ter unha
transcendencia estrao rdinaria .
Dencle a devolución de Com pany's, presidente do Goberno da
Generalitat de Catalunya, por parte do Goberno de Vichy , é o p.rimeiro caso que se dá de devolu ción dun refuxiado político.

O ESTADO FRANCES - '
VIOLA AS SUAS
PROPIAS LEIS
Hai ademáis un punto escuro
que .se encargaro n de denunciar
os abagados de Aldalur nunha roda de prensa concedida a semaAà
pasada e que consiste en que en
ca so de espulsión admi nistrativa
de calquera persoa á .que n.õn se
queira acoller, tén que se r post.a
na fronteira que esta indique~ ~
· dubíclase que Aldalur . pedira ser
deixado en Somport, na· provincia
de Huesca. ·

A actividade lexislativa camiña
lenta e ás toupiñadas. Detido no
Senado, - e cunha mínima posibilidade de millora - o proiecto
de lei electoral pasou a mans dunha comisión rT}ista. Unha serie de
testos legais anunciados oon moito bombo coma instrumentos pra
desmontar a dictadura camiña a
paso de tortuga e algúns sofren
serias atrancos. Este é o caso do
proiecto de lei de acción sindical
nas empresas, chamado en realidade de regulación dos órganos
de representación dos traballadores na empresa.

EQUIP-0 ORDOÑEZ;

·os

MILLORES CARGOS

· , _Dúas son as máis fortes ten dencias enfrentadas. Por unha
banda o Ministro de Xusticia, Landelino Lavilla , o sector máis dereitista dos democratacristianos. De
Lavil1a dise que é o máis forte
competidor do propiq Suérez e un
posible sucesor, coma. candidato
da dereita , unha vez aprobada a
Gonstitución. No outro estremo
da UCD e dlJ Goberno, o equipo

No se'u informe, a ponencia do
traba llo estab leceu funcións importantes pra os comités de empresa : informativas e ae contrai
de determinadas situ acións no
traballo. O escánda lo protagonizado polas grandes centrais pa tronais fixo que AP e UCD rectificasen o camiño emprendido. Xa
na comisión, o proiecto de lei su friu grandes modificacións. Pra
ocasión coma ésta a UCD conta
semp re cun aliado fidel. AP , de
sairada no interés de participar no
Goberno, adoita apoiar ao partido
no poder sempre que el r rnlk r
liberwd es se trata.

Pais_
es· Catalans

Sigue-. o-_ trunfalis.mO
pre~deocial
EMILIO VEIG~

((Neste. día "de Sail Jordi que _
celebramos por primeira vez no
Palau dá Generalitat, estade sePor outra bélnda está o caso da
g1/ros; ·compf.etame17te .segaras,
Aldalur entregouse á policín
xt1risdicción da que dependía, porde que acadaremos victoria tras .
francesa en San Xoán de Luz, a que cando u~1ha perso"a pide se~
victoría. Vós:· cidadáns de Cataluuns dez kilómetros no interior de acollida coma refuxiado político,
·1ya, _podedes c.omprobar que as
Euskad i Norte. logo de romper as está baixo os acordos da Convennosas ·victarias son e serán sempre
barreiras elas aduanas cun coche
ción de Xenevra e a Administra s.egÍiras. Non serán viotorias ao
que viña de roubar a punta de pisció n francesa debe limitarse a que
tolo que despóis se perden. Nós
tola un pouco antes. Alí mesmo
o refuxiado non os viole. Narñais. - avantamos polo camiño éla liberpediu lles ser acollido coma refu tade e do ben estar e da democraxiado político-:¿UN PRECEDENTE?
cia firmeme[Jte, con paso seguro,
sin voltar atrás». Este é un párrafo
Al dalur foi ' internado no HospiO paso que deu o Goberno de
do discur~o do President da Getal de Burdeos a causa das queiGiscard D'Estaing- foi interpretado
neralitat Josep Tarradellas cando
maduras que se producira coa espor algúns coma o reconocemenplosión prematura da bomba que
se dirixiu ás cen mil persoas conestaba, asegún todos os indícios, to do proceso democratizar da
centradas na plaza de Sant Jaumonarquía española, pro hai quen
rne o domingo 23 de abril, festa
man ipulando. Unha vez alí e pede Sant Jordi, patrón de Catalunran te a estrañeza dos refuxiados e opina que en realidade é consecuençia da victoria da dereita nas
cios abagados, ficou incomunicaya.
pasadas eleccións francesas e a
do e custodiado hastra por tes
Con esta ocasión a Entesa dels
co nseguinte crise que atravesa a
compa ñías de CRS (Compañía
Catalans,
grupo senatorial unitaesque
rda
logo
da
súa
derrota.
Republican.a de Seguridade).
rio, convocou a concentración
As Xestoras pro Amnistía, un
A maniobra da Administración.
seguindo a súa campaña Guanfrancesa pra se. evitar un novo ca- tanto inactivas dende ·as grandes
yem la Constitució, guanyem /'Esso Apala ou o escándalo dun Croi- movilizacións pro Apala, declaran
tatut. Ne?ta ocasión aparaban a
sant foi moi simple: devolveuno · que dutante toda esta semana
convocatoriê, arnais dos partidos
si n máis, -esto é, sin pasar polas g.¡epararán movilizacióñs e mani parlamentarias que daban soporte
mans da xusticla. De ser desfou- • festacións en todos os puntos de
á Ent-esa , bGa _pâ:le dos estrapartro xeito, a devolución dunha perEuskadi. O caso é grave' porque
lamentarios.soa que pediu refuxio político de- éste pode ser o principio doutros
Pois ben, o discurso do Presibe facerse previa petición de esmoitos que poderían verse afectadent levantou por primeira vez
tradición, o que conleva un proce- dos e non están precisamente
asubíos protestóns e, o que é
so público que hastra o de agora o acusados de colocar bombas sin
máis significativo, non houbo
único que trouxo pra as autorida- víctimas.

· ASILO POLITICO
DENEGADO

socialdemócrata de Fernánclez
Ordoñez sábese imprescindible.
Nefeuto, ¿ qué outra cousa senón
a intención de levar a cabo a Reforma Fiscal pode apuntar o Presidente Suárez cando fai reconto
dos seus non moitos méritos?

iARRADELLAS: «ACADAREMOS VICTORIA TRAS VICTORIA,,

aplausos. Unha sinxela análise semántica do retallo que reseñabamos ao comenzo desta crónica
darános a razón do descontento
popular: a verba victoria sae cinco
veces en somente uns rengolóns.
Demasiadas victorias pra tan pouca realidade.

TRIUNFALISMO GRATUITO
~ análise política do discurso
lévanos ao mesmo xufcio: optimismo demais e un escesivo trun falismo. Un trunfalismo sin base
real porque a verdade é que aínda
hoxe a Generalitat Provrsional non
tén ningunha faragulla de 13oder
político. Así que o pobo reaccionou desfavorablemente diante
deste trunfalismo gratuíto do Pre-

sident e dahí os asubíos cos que
foi acollido o discurso por unha
parte das cen mil persoas con centradas diante do Palau da Generalitat.
E a outra parte, a maioría, con
silencio.
Pro este mesmo xuício lle mereceu o discurso ás forzas pollticas. Así, o senador Solé Sabarís
díxonos que o trunfalismo do President é perxudicial, xa que lle dá
ao pobo unhas esperanzas que
despois non poderán complacer e
cando dentro de seis mes os mu "
nicipios sigan sin poder, as Consellerías sin tr¡:ispasc de competencias e a Generalitat Provisional
sin poder político, as iras voltarán
se encontra dela.

OMUNDO

14 /ANOSA TE1UlA

Canle de Panamá:

A hipoteca da independencia
J. J. NAVARRO - LL. MOIX
Cando o calendario sinale o cambeo de século, dentro de 22
anos, Panamó recuperaró a soberanfa sobor da zona da canle, ao
retirarse os Estados Unidos da faixa de terra panamefta que ocuparon dende que este pafs obtivera a independencia de Colombia en
1903. Este é o acordo principal que recollen 01 tratados firmado1
por Torrijos e Carter en Setembro de 1977 e ratificados polo senado
USA, con fortes reticencias por parte do sector ultracon1ervador, o
16 de Marzo e o 1 8 de Abril do presente ano.
Cstes trat dos, culminación de
cmorce nnos cle negociacións bi later 1 s, teñen tres directos be
neflciarios: o Presidente Carter, o
xeneral Om r T orrijos e o pobo
panameño.
Pr C rter, o escaso pero suficente apoio senatorial representou a ratlficación da súa política
esterior de cuño liberal nuns momentos nos qu o seu nivel de
aceptación popular baixa con
preocupante rapidez. Agora ben,
non pode falarse dun ésito tot 1
pr o Presidente posto que son
moi tas as concesións que tivo que
admi tir para que a súa xestión fose oprobacla. A máis significativa
é, in dt.'1bi la, a que defendeu Deconci ni , scuro senador por Arizona , na slia prim ir lexisl tura . Es
ta orn n h. ¡u f i fm lment in
lu kl 1 n s trnt, cio . r ) rvo pra os
rst ·lllO U11ld s él f~cult el' de po
el •r lnt rvlr on Pumimá, inc lus
111il1turmcnt , semp1 • c¡L1 ,, o fun d ·1 conl s • vex
n

1 .. Asegún o xeneral, poden proclucirse danos irreparables a esta
fundamenta l vía interoceá nica
nun lapso inferior ás se is horas
que ta rdaría o primeiro continxente de so ldados USA en pisar terra
panameña. O que seguramente
non lembrará Torrijos é que nestes casos, asegún revelou ((Los
A ngeles Times» o Pentágono
adoita conocer estes plans adversos cunha semana de antelación.
Pesia todo, a ratificación dos
tratados supón pra Torrijos un
momento de eufori a política que
lle permitirá libera iizar a vida nacional - volta de esiliados e reorganización dos partidos políticos
e anunciar unha nova era
pra Panamá.

Entretanto. non todo o pobo
pan8meño sa ltaba de xúbilo polas
n'.1a da capital pra festexar ostratncJos, tal e coma pretendían as
ax ncias informativas occidenta is.
Pra un secto r da opin ión panan cf'k, a can le. iniciada no sécu lo
¡nsndo por unha compa i''lía franc •s'I b ix íl dir cci' n d Fernancl le L sseps e rematada polos
r ·tacl ), Unido
n 19 14, foi ao
lo11ç10 cio to lo sl'.1 hls torla unha
VOI .JOl"ld lliJClonal.
nun principio, o contrai total
~xor ido polos Estados Uni dos
s bar d can le fo i o precio que
Panamó tivo que pagar pra que a
superpotencia ianq ui , daquela encabezada por Teodoro Roo.se velt,
apoiara a flamante lndependencia
clesta república centroamericana .
X11

E agora, coma colofón a tan
desafortunada histeria. pídeselle
ao pobo panameño que agárde
durante cáseque un cuarto de
século a que o xigante norteamericano 's ustitúa o seu contrai militar na zona por unha máis sotil rede de dominación , que as mu lti..,
nacionales e os servicios seGretos
se encargarán de tecer. Sin ésr
quecer. claro está, a amenaza pra
a súa soberanía nacional que representa a xa citada emenda de
Deconcini . a caL esténdense máis
aló do ano dous mil, cando o traslado de poderes se consume.
Desgraciadamen-te, a fría reali dade impónse unha vez máis e todo semella indicar que a corto e
medio plazo a euforia naciona li sta
panameña, aventada dende os
correspondentes centros . do poder. soltará esta' pequena victoria
fa cendo inaudibles os berros de
desçontento de quen pensan que
as intervencións USA nunca reportaron nada positivo pra Pana -

má.
En definitiva e a xeito de síntese, pode decirse que Torr.ijos, seguindo unha política personalista
e posibilista , ofreceu en bandeixa
unha nova ocasión de lucimento
á política esterior de Carter e que
ambos esquenceron, unha vez
m áis, o inalienable dereito dos pobos a rexer os seus destinos.

Facenda, consenso e formalismo
Londres. -

CARLOS DURAN

O ministro da Facenda , Mr.
Healey, presentou o 11 o seu presupos to pra este exercício económico. Coma todos os anos, o público británico arrodea esta ocasión cunha especta tlva case ritual.
agardando reducc ións nos impostos. no tab co. na gasolina. aumento cios subsidias, etc. E, coma
sempre, cando xa se coñece o seu
conti o, comenzan as críticas e as
especulacións electorais. Cadaquén t • n al o que decir. sobre os
cmtiños. pero o que rnáis e o que
rnenos confórmase coas libras estrn que coid ter no peto gracias a
M r. Healey , s non a gastou a o
cHa anterior en licor ou noutros
pr ductos que dun dia pra e outro
choutan na escada de precios coma saltóns ao paso da xente.
M r. Hea ley leva feito tantos
presupostos. cos gobernes de
Wilson e Callaghan. que as medidas xera is déste eran máis ou menos agardadas. O efecto máis importante deste presuposto é estimular a economía do país con reduccións de impostos e outras
medidas que equivalen a inxectar
dous millóns e medio de libras esterlina nos diversos sectores. O

fin perseguido é levantar a producción. erguendo o producto interior bruto un 3% nun ano e
mantendo o nível de emprésta mos necesarios pra o sect.or público por debaixo do límite acordado
co Fondo Monetario Internacional. As pequenas empresas reciben unha axuda en forma dun limite máis alto libre de impostos
sobre o beneficio e máis dun mfnimo máis elevado de xiro anual
requerido pra pagar imposto sobre o valor engadido. Ao mesmo
tempo Mr. Healy eleva a tasa mfnima de interés bancario do 6,5
ao 7 ,5%.
A agricultura sae beneficiada
no sentido de que os agricultores
poderán compensar os ingresos
dun ano con outro se a variación é
suficientemente grande. Mais o
ministro da facenda pónse duro
con entidades que especu lan no
comercio de productos básicos e
en xeral estreita a rede do sistema
impositivo pra coller aos morosos
e tránsfugas dos impostos.
No aspeuto social o presuposto
de Mr. Helay aumenta a subvención polos fillos, sobre as pensións de vellez, aumentándo lles
tamén , en xeral, a desgravación
fiscal ; habilita unha partida pra a

construcción de novos hospitais e
pra ~u da aos subnormais; outra
consignación presupostaria vai
pra edificar escolas e formar ensinantes ; non se erguerá o precio
dos xantares escolares e fornece ráse leite gratis nas escolas. Será
fomentada a construcción de novas fábricas ru rá is.
Subirá o' precio do tabaco con
alto contido de alquitrén. Non varía o precio dos licores e da gasolina. Sobe o limiar libre de imposto en xeral, e baixa o porcentaxe
de imposición ao longo de toda a
escada de ingresos.
En xeral o presuposto foi calificado de moderado , mesmo tímido, pola dereita, e de concesiona ria pola esquerda. Seme lla ser un
presuposto do centro, pois están
contentes con el os liberais, e din
que é proba da súa influencia moderadora sobre o goberno socialista, o que xustifica ría o pacto
laborista- liberal.
A Bolsa reaccionou ben , a libra
subiu frente ao dólar e Mr. Healey
devolve ao Fondo Monetario Internacional mil millóns de libras
esterlinas antes de tempo, coma
dando a entender ao mundo que a
economia británica tén rexa saúde. O ceo lla conserve.

e

X. A. GACIÑO
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NAS AZORES

Co tempo, os panameños viron
cómo na zona do canal ( 18 millas
por banda) os norteamericanos
instalaban un tupido cordón militar formado por catorce bases,
que comprendían dende un centro
pra a formación de astrona utas
hasta o Saucer Commander, amplio complexo de escolas militares
e ideolóxicas nas que se formaron
a maioría dos dictadores que· soxugan hoxe gran parte dos países
latinoamericanos.

•

INDEPENDENTISMO
DE DEREITAS
A progresiva ofensiva da dereita en Portugal -que
provocou a insólita safda 6 crise do goberno socialista de
unirse co partido máis dereiti1ta do parlamento portugués, o COS- culminou nestes dias cos conflicto1 xurdidos nas illas Azores, a raiz da agresión que 1ufriu nelas o
ministro Almeida Santos por parte de elementos vencellados ós forzas independenti1ta1, agrupados no Frente _
pra a liberación das Azores. O envio, dende Lisboa, de
forzas especiais da Polida -xa que a polida autóctona
se inhibiu abertamente no caso da agresión ao ministro-, sen cumplir os requisitos establecido1 nas relacións
do goberno autónomo rexional co goberno central, puxo
a situación tensa ao máximo, sen que, polo de agora, se
teña plena conciencia das con1ecuencias que pode chegar a ter.
·
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As ill as M ade ira e Azores constitúen un bastión da dereita
portuguesa. A poboación destas illas aco:lleu con reparo o
movemento do 25 de abril de 1974, que sign~icou a caída
do réxime fascista de Oliveira Salazar prolongado polo goberno de Marcelo Caetano. As esperan?as daquel movemer:ito,
noustante, foron frustrándose, a medida que a dereita recuperaba forzas e se repoñía da solpresa do golpe dos capitáns,
que tiña nos seus comenzos unha tendencia claramente antiimperialista .
A calor da descolonizàción de Mozambi.que e Angola
_:-cuia guerra colonial foi unha das ca\,Jsas principais_ do movemento das forzas armadas .portuguesas-, a estrema dereita promoveu un artificioso mo,v emento independentista
nas illas Azores, artificioso porque quen defenden a independencia das Azores non forman unha comunidade indfxena e
oprimida cunhas características culturais e sociais diferenciadas, senón que son, simplemente, os co lon izadores das illas,
aos que non lles· interesou o xiro que tivo , nos seus comen zos, a democracia portuguesa, e. tentaban a aventura da se' paración , confiados no va lor estratéxico das illas, onde esiste
unha base militar norteamericana, circunstancia ésta que se
considera estreitamente ligada ao nacem ento dese independentismo súpeto, que non esistía nas épocas do sa lazarismo.
A sensación de que a CIA pode estar detrás dese movemento
independentista non parece unha especulación desacertada.
O goberno rexional das Azõres está nas 11'1ª~s do Partido
Social Demócrata - nome que àgacha un partido absolutamente dereitista -- . o principal h_ostigador do goberno de
Soares no parlamento , até ó punto de obligartl e a pactar cos
democristianos dereitistas do COS . Xa que logo, non é difícil
supoñer que o PSD tentará de sacar o másimo proveito polí.tico dos incidentes que. anque se atr:ibúen a grupos incontrolados, responden a unha típica técnica desestabilizadora,
con beneficio claro, neste caso. pra a dereita.
Unha situación hostil se.m ellante prodúcese na illa Madeira. onde o seu goberno rexional negouse a festexar o Día da
Libertade, conmemoración do 25 de abr il, o cal supón, evidentemente. un claro desacordo oo réxime democrático portugués xurdido desa data.
A idea destes independentistas de dereita de crear unha
Federación de Illas Atlánticas, que agrupara tamén ás Cana rias. pero non ligadas, por suposto, ao Terceiro IV'lundo africano. non parece que poida cumplirse, porque o independentismo cansrio é radicalmente distinto ao destes movem~ntos
de significado pouco claro, que, por y nha banda, protexen intereses imperialistas norteamericanos e, por outra, sirven ao
xogo político da dereita de Sá Carne iro.
De calquera xeito, este conflicto - que xoga demagóxicamente cún dos principias básicos do anti-imperialismo, o dere ito á autodeterminación - supón unha trampa máis pra un
goberno portugués que sufriu trampas dabondo, escomen zando pola propia incongruencia do partido gobernante que,
baixo o nome de socialista , se deixou desbordar polos com promisos internacionais e financeiros de Portugal cos países
.occiden tais.
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CELTA-DEPORTIVO:
IRMANDADE NUN PARTIDO
Non hai moito tempo tiven unha longa conversa co Presidente do Compostela, Dr. Mayán
Santos, na que entre outras cousas decíame que
debiamos loitar todos xuntos pra facer un gran
equipo ga.lego, que tiñamos que deixàr as
rivalidades es.trad~portivas que estiveron a darse
hastra agora e loitar só polo deporte galego, tan
desvencellado dende longo ~empo atrás.
Semella que o pensamento de Mayáñ é as súas
boas intendóns van _tomando corpo en todas
aquelas manifestacións deportivas levadas a
ca bo entre Clubs galegos. Vén esta, a conto pra
poder falar, e esta vez de forma el·oxiosa, do
comportamento que en- todo momento ho'ubo
no partido xogado o pasado domingo entre o
Celtiña e o Deportivo da Coruña.
A c_oncencia galega, nunca dun mal entendemento de Fenoy
apagada, pro ás veces dormente coa súa defensa, quedando ó
non sei por qué intereses, parece balón solto aos p-és dun xogador
despertar tamén no aspecto de- cortiñés, que coa portería valeira
portivo. As loitàs localistas que se botou o balón fóra.
Tamén o Celta tivo moi boas
deron hastra non hai tanto tempo
quedan nun segundo plano, pra ocasión s pra marcar máis gales,
adicarse os xogadores a esa , axo- pero Buyo , que ao longo de todo
gar. a responsabilizarse do seu o partido demostrou a súa cateoficio no campo e no Club, poñen- goría, abondou pra que ningunha
do sempre a honradez e a deporti- delas chegara a máis.
A segunda parte do partido sevidade por diante.
O partido do pasado domingo, guíu nas mesmas características
sin esquencer nunca a lexendaria ca a primeira , cun dominio alterrivalidade entre celestes e coruñe- no, posiblemente con_máis fútbol
ses, foi un modelo de comporta- por parte dos coruñes~s , pero cun
mienfo en todos os aspectos. Moi Celtlña que soupo termar · desa
posiblemente o fútbol, en canto a ventaxa da prime.ira parte que en ·
calidade, non fora o que os socios. definitiva lle dab<i os dous puntos,
·que enchían a tope o campo de que era o importante.
Balaídos, esperaban. Nembargantes non se pode deixar de ter prese nte as circunstancias que rodeaban o ·partido. Por unha banda
. o Celtiña tiña case case a obriga
de gañar, pra ter así o ascenso a
primeira división ao alcanzo da
man. Por outra banda, o DeportiHoxe imos falar do respeto ás
vo quería quitar a espiña da priaves, en espec ial ás pequenas
meira volta , na que saíu derrotado
aves e tamé n ás rapiñas, tan dçde Riazor.
batidas por algúns. E farémolo
considerando somente o aspecto
O XOGO
ewnómico da custión, esta é: ¿é
rentable pra o home (pra o que-le
Como xa vén sendo norma últiestas liñas, ou pra o que as escrimamente. escomenzouse cunha
be) a esistencia destas aves? ¿E
forte loita pola posesión do medio
indiferente? ¿Son perxudicais? Da
do campo pra, dende esa zona,
resposta que llB deamos a estas
tratar de meter balóns aos perigopreguntas dependerá en gran mesos homes punta tanto dún coma
dida a actitude que teñamos cara
doutro equi~Gestes seres, e de que os persigaPouco hai que salieflta r nos
mos ou deixemos que outros o faprimeiros trinta minutos do partigan, ou pola contra que os axude do, se esceptuamos unha gran xomos. Xa en 1 91 6 escribía o P. Segada de Suárez aos vinte minutos,
rra te Munteis: «... unha soía parexa
metendo moi ben un balón a Sanda volvoreta chamada- vulgarmenromán pra que éste, con moita
te lagarta producíría en oito anos
habilidade ~ cravara o coiro na- porproxenie dabondo pra destruir totería de Buyo.
da a follaxe de Europa ... As follas
A partires dahí o Deportivo es.:.
que . come unha oruga nun día
comenzou a abrir liñas, situando
pesan a dobla cf;J o verme ... O alios xogadores en posicións máis
mento consumido por un verme
avanzadas pra tratar de conquerir
da seda en cincuenteseis horas
o gal do · empate. E certamente
equival a 86.000· veces o seu peque éste estivo a punto de chegar,
so. Estas feitos amosan o que
sabor de todo en dúas xogadas
destruirían os insectos se non fora
nos últimos minutos do primeiro
polos paxaros que os comen». E
tempo.
máis adiante, logo de aportar
A primeira xogada foi un avanmáis datos, di algo que xa estará
ce de Richard -xa unha gran reana mente do lector: «En todas- as
lidade dentro do fútbol galegoestacións do ano hai paxaros que
pola banda direita, con centro
percuran insectos, larvas ou ovos
despexado moi mal por Canosa
nos troncos e nas follas, no chan e
cara o pau da portería de Fenoy e
na herba; e dende que amenc-e
botando fóra Cantudo. A segunda
hastra o solpor, asexan na percura
xogada veu coma consecuencia
do seu alimento predilecto. E non

O GOL DE SANROMAN

Temos que volver a poñer de
manifesto a moi boa campaña
que está a levar o Celta, e que,
con absoluta seguridade, o vai a
levar á primeira división.
Resumindo o que foi este parti-

do de másima rivalidade galega,
pódese sacar coma conclusión a
deportividade e a gran irmandade
deportiva que se está a dar e que
.se demostrou entre os dous grandes representantes do fútbol gale-

go. A nosa terra necesita da unidade de todos os galegos. e Celta
e Deportivo o pasado domingo
estiveron moi unidos.

MONCHO VIÑA

¿Son rentables as àves?
fallan algúns que deica na escuridade continúan o seu labor. E é!_
tan ben éficos animaliños, ¿non se
lles recompensará o seu traballo?
¿Contemplaráse, coma deica o de
agora, cos brazos cruzados, a súa
despie·dade destrucción?»
Outro autor, J. Dorst, ún dos
millares ornitólogos mundiales da
nosa época, espresa que a xente
non sabe que os vinte gramas que
pode pesar unha lavandeira ou
unha anduriña salvan cada ano
centos de kilos de productos (centos de pesos, pois), e pón coma
exemplo que unha familia de ferreiriños pode comer anualmente
catorce millóns de insectos e vermes.
Un tal Dr-_ Smith fixo uns cálculos relativos ao paxaro que se
considera menos simpático, que
vén ser o gorrión, ave considerada
,por moitos nemiga do labrego.
'Pois ben, este autor compara o
que unha saia parella de gorrións
e os seus'descendentes en 5 anos
comen, supoñendo que se alimenten de trigo, e o gasto que esta representa, vendo logo os beneficias derivados dos insectos
que os mesmos no mesmo tempo
eliminen, supoñen'do que cada
ave precisa a diario 1 5 gramos de
insectos, logrando uns resultados
nos que a proporción perxuíciobeneficio é de 1/4, esta é, por cada certa cantidade en pesetas que

gan , e nas rapiñas as partes non
dixeribles (escamas, pelo, ósos}
devólvenas. Basta analizar estes
restos a diario e multiplicar por un
ano. E algo infalible que calquera
pode realizar. Fíxense ben, non é
un conto, non son só palabras. Estamos tratando de probar que estas aves son beneficiosas e calquera o pode comprobar. (As
Son sabor de todo os labregos
agagrópilas das curuxas pódense
os que por estarefl máis directa atopar nas casas vellas. pombales
mente en contacto cos animais
ou campanarios das igrexas). Día
deben saber estas cousas, xa que
e noite escudruman os campos
por ignorancia da bioloxía destas
1noitas aves, facéndonos un servi especies poden cometer desatinos. E recordamos que non se tra.- cio e ¿cál é o pago que lles damos? A cantidade de aves disecata de amor á natureza, pois hoxedas e postas enriba do televisar
tratamos de considerar somente o
dannos idea.
factor económico que supón que
PATIÑO
nos campos haxa multitude de
aves.

nos destragan , devólvennos por
outra banda catro veces máis. Recordemos que noutros países non
se dá, en forma ningunha a destrucción de pequenas aves, senón
que aínda lles axudan colocándolles comedeiros pra as épocas difícHes , ou casiñas pra aniñar nas
casas de campo.

Pro quedamos en folar tamén
das aves de rapiña. Un miñato,
ave aínda abondosa na nosa terra, devora cada ano arredor de
6.000 pequenos animais, entre os
que a meirande parte son ratos;
unha soia parella de miñatos coas
súas crías destrúen nun ano
20.000 ratos. Pode calquera lector calcular os cer¡tos de kilos de
productos destragados por eses ratos e pasalos a pesetas. Outra
ave, a conocida curuxa, elimina
nun ano entre 3.000 e 6 .000 roedores. ¿Que cómo se saben estas
cifras? Pois polas agagrópilas: as
aves como non teñen dentes tra -

SELECCION
GALEGA
Buyo (Coruña); S. Santomé
(Celta); Manolo (Celta); Tapia
(Lugo); Richard (Coruña).
Garda (Coruña); Corral (Ferrol); Nando (Ferrol).
Suórez (Celta}; A. Castro (Coruña); Xan lufs (Ourense).
SUPLENTES: Millán (Ferrol), Canosa (Celta), Marque
(Pontevedra), Pousada (Coruña).
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EVITE OS DESAHUCIOS
MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO

Hai dúas semanas falabamos nesta secci6n
dos ;eitos de rematar o contrato de arrendamento; naquel artigo dixemos que, ademais do
denegación da prórroga -da que alf se falaba-, pedfa .tamén o propietario pedir ante o
Xuzgado a rescisión de contrato -ou sefta, que
se dera por rematado-, cando se deran algunhas das causas que a lei establece; imos falar
hoxe das tres máis correntes.

negocio na vivenda transforma o mesmo nunha sociedade, que será a partires de entón a inquilina; ou
cando a viúda dun médico cede a consulta a un novo médico; ou cando un matrimonio marcha á emigración e lle deixa o piso a uns familiares que non
teñen vivenda (salvo que puideran probar que quedan no piso temporalmente pra gardalo e pra coidar
os fillos do matrimonio mentras tanto, por exemplo) ; hai cesión cando · dous amigos alquilan conxuntamente un piso, e posteriormente ún deles o
abandoa. Os exemplos hainos dabondo.
Legalmente a cesión da vivenda por un precio
está prohibida; a cesión gratuita precisa, en principio, o consentimento do propietario, mais ésto tén
unha escepción: o inquilino pode ceder o seu contrato ao seu cónxugue, pais, abós, fillos, netos, irmáns (señan lexítimos ou naturais} que convivan
con el na vivenda con dous anos de antelación á cesión; a convivencia non se esixe no caso do cónxugue e tén que ser de 5 anos no caso dos irmáns. A
lei esixe que se notifique a cesión, ao propietario nos
dous meses seguintes. Pra que quede máis claro,
pensemos nun matrimonio que habita unha' casa alquilada dende hai dez anos, co seu fillo; os pais
quérense trasladar a outra vila, proo seu fillo vai casar e . quere quedar na casa. Os pais -inquilinos - pódense marchar deixándolle o piso ao fillo,
pro denantes de que pasen dous meses notiffcanlle
por medio dun notario ao propietario que lle cederon a vivenda ao seu fillo, polo que o propietario
non poderá alegar cesión pra rematar o contrato, o
que sí podería facer se non lle notificaran ou se, por
exe mplo, o fillo hai tres anos marchara da casa e
voltara agora , no intre ela cesión , porque faltaría o
requi sito da convivencia.
A t erceira das causas que hoxe miraremos é
unh a das máis frecuentes e cecais das máis doadas
de evitar : rea li zar obras sin permiso do propietario,
qu e m odifiquen a configuración da vivenda ou que
debiliten a resistencia dos materiais de construcción. Cándo as obras nun piso. poden caír neste
apartado da Lei , é algo bastante difícil de clarexar.
Deixando aparte as que claramente non poden 'dar
lugar a esta causa , coma por exemplo o que se retire á pintura da casa, ou' as que claramente van dar
lugar ao deshaucio, coma tirar ou levantar un tabi q ue , moitas delas nuns casos son apreciadas coma
ca usa de deshaucio polos xue.ces, e noutros casos

En primeiro lugar, pode resolverse o contrato
rle aluguer por fa ll a de pago da renta ou das cantidades asim il adas a ést a; é, naturalmente o caso
máis claro, por ca nto significa o incumplimento da
obriga principa l do inquilino. Chámanse cantidades
asimi ladas á re nta, os aum entos por servicios (por
exemp lo, ca ndo sube o servicio de portería, ou de
ca lefacción), os aumentos por obras, etc. Esta causa
de reso lució n pódese dar, mesmo, cando o inquilino
se nega a paga r un aumento de renta establecido
no co ntrato ou legalm ente ; pero tén que saber que
él Lei esixe ce rtos requi sitos nestes casos. O au menta tén que ser notifi cado por escrito ao inquilino, esnecificando a ca nti da de e a causa da mesma. Nos
30 días seguintes, o inquilino notificará tamén por
escrito ao prop iet ario se acepta ou non tal aumento,
ntendóndose, caso de non contestar, que aceptou .
Se o inqu il ino se neg ou a aceptar o aumento , o propi ta rio tén 3 meses pra rec lamarlle xudicialmente
as dif renc ias, o u ben pra ped ir a resolución do con trc1t , por fal la cle pago.
D todos o · x itos, non se chega rá ao deshau r.io por fé..lllíl do 1n1go se o inq uilin o, unha vez den 1é1r1cl cio, d posit r no xuzgado as ca nt idades re ,1 1mmlt1s, el b·
rea lmente o u non ; m es mo pra
di s .u tir t, 1 cou ", 1 ra p cler p roba r que pag aba a
11•11l<1 qu' . 11 t c loma, u que qui xo pag arll e e o
pr pi 1 111 > n
íl co l r r, s r~ pra disc utir se os
nel impoii r o pro pl et ario so n
h , por pr e uc ió n, d positar a
lnmc. ri ; el s xe ito, ainda qu e
s n t ncia non ll e dea a razó n,
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non o consideran suficiente. Pasou esto por exemplo, co cambeo dunha cociña de carbón por outra
de gas ou eléctrica,- pola construcción dunha campá
de gases de ladrillo, por pechar un pequeno patio
ou unha terraza, por convertir un balcón en galería
pechada, por cambear un baño por unha ducha, pola supresión ou apertura de portas e fiestras, por sacar un fregadeiro ou un lavadoiro, por introducir o
servido de auga corrente do que carecía a casa,
etc., etc. Cada caso tén que ser apreciado indiv.idualmente.
Pero o risco do deshaucio pódese evitar.
o
inquilino pensa que as obras claramente non debilitan a naturaleza e resi~tencia dos materi-ais de
construcción da vivenda (é o caso de facer unha
saída de gases, ou de cambear as pezas do baño)
pode denantes de escomenzar as obras (se é que o
propietario non lle concede o permiso por escrito)
entr~garlle a cantidade precisa ~ra voltar a_poñer a
vivenda nas antiguas condicións e sempre q'ue tal
cantidade non seña superior a tres meses de renta,
e o . propietario non poderá utilizar as obras coma
escusa pra o deshaucio.
Se resultara que as obras son dun valor moi superior os citados 3 meses de renta, ou se o inquilino
temera que puideran considerarse atentatorias contra a resistencia dos materiais; en resume, se o inquilino pensa que as obras son precisas pra millorar
a Vivenda, ~ non quere correr risco ningún de deshaucio, p.oderá solicitar autorización xudicial pra facer as obras, obrigándose à pagar o aumento de
renta que o Xuez determina, se o propietario o solicita. As .obras quedarán en beneficio da finca, salvo
que o propietario esixira que ao rematar o contrato
de arrendamento se deixaran as cousas tal e coma
estaban denantes de facer as obras.
E bon saber tamén que as obras de conserva ción ou de reparación urxentes son de cargo do propietario - aínda que nas vivendas alquiladas denantes de 1964 se pode repercutir nos inquilinos o
8 por cen do gastâdo - , e se tales reparacións son
moi urxentes (pensen nunhas goteiras por mal estado
dos canles de baixada, que esteñan apedrando os mobles e mesmo amenaéen con facer caír o teito, co con.seguinte perigo) poderá realizalas o inquilino e reclâmarlle os gastos ao propiétario.
Recorde que tén xeitos de evitar o deshaucio, e
se non está seguro máis lle vale consultalo ca atopars.e cun deshaucio nas portas.
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Antes de máis queremos fel icitar ~ todos os que colaboran nese
periódico pola inxente labor que
pr sta á nosa Galicla e á de todos
os galego qu o somo~ de verda ci "'.
Somos 1111ha familia ga lega
que, coma moitas outras, vlmon na obriga rte s ír a loitar po lo
pon no o el cocia dia , xa hai ben
dnos, nun país estranxeiro do que
non temos nada que decir encontra , ben polo con trario. Pero non
imos espoñer agora cousas refe ren te a este problema de ter que
sair a t rras de fóra. o que, por
d gracia, conoc mos cáseque
todo:> os galegos, senón falélr das
conrticións n s que algunhas fa mílias se ven obrigadas a facelo.
neste século e nun Estddo que
presume de d mócrata e de liberal.
O día 14 unha de nós escoita ba no seu traballo un programa de
radio de tipo soc ial no que cada
ouvinte pode pa rticipa r espoñendo os problemas do seu ba rrio ou
da súa rúa. Pois ben. atraveso
dunha carta ou dunha cha mada

te lefónica escoitamos algo que
nos incumbia moito a todos os
ga legos. Unha se ñora deste País
Baseo pedía axuda pra unha familia galega que remat aba de chegar pra acó, sin casa, sin traballo,
sin ro upa e si n unha cadela no peto. ln te resá monos no problema e
pu idemos comprobar que era todo certo e que as condicións de
vida dest a famili a eran, sin esaxerar, infrahu manas.
Con tristura cavi lamos no que
ta ntos galegos estamos afeitos a
preguntarnos: ¿ hastra cá ndo os
traba ll adores de Galicia teremos
qu seguir saindo da nosa Terra?
E o que é peor, ¿ cá ntos sairán nas
cond icións nas que saiu esta farnilia que come nta mos? ¿Por qu é
aturamos que esto siga a acontecer?¿ Por qué ou tros pobos t eñen
que pedi r por nós e pra nós o que
somente a nós nos corresponde
e i ir e loitar pra co nquerilo ?
Hastra cá ndo to lera remos seguir
ndo a vaca leiteira do Estado
Español?
Aos caciques galegos (que só
son galegos de nome pero que de
feito son escravos da UCD e da
AP) diriámoslles: deixada xa de
untarvos pra, asegún vos decides, elex ir a capital de Galicia.
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da terra asoballada
¿POR QUE
ATURAMOS ESTO?

---
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Galicia é unha capital de Norte
a Sul e de Leste a Oeste . Dende a
cidade máis grande deica o último
recuncho . Parécenos moi ben que
tentedes xustificar o voso postp
pero o que a todos eJS galegos nos
pare cería millor é que o xustificárades tentando, ainda que só fora
t entando, solucionar o moito que
hai que sólucionar na nosa Terra .

MARIA LUISA PORTA

Pasajes de San Pedro

O CACIQUISMO
AINDA E VERDADE
No Axuntamento do lncio hai
dúas alternativas electorales pra
as Cámaras Agrarias: a das Comisións Labregas e a dos caciques,
chamada esta última de independentes e na que está a xente de
se mpre, Alianza Popular e Centro
Democrático con fondas raíces falanxistas e con intereses contra rios aos dos labregos.
Un membro das Comisións Labregas, Pepe de Arias de Vilaverde, cecais por medo, cecais por
intereses, quén. sabe polo qué, paso use ao grupo caciquil cando
nun primeiro intre apoiaba ao sindicato dos labregos. Esto demostra que no lncio a forza do caci-

quismo é tan grande coma pra
mercar aos homes o mesmo que
os tratantes mercan a1ios.

Home no seu artigo 25 : «Toda
persoa tén dereito a un nive/ de
vida axeitado que lle asegure, así
Esto, nembargantes, é un caso e coma á súa família, a saúde e o
non pasa deso, pois na zona do ben estar, en especial.. . asistencia
lncio todos somos conscientes de médica e os servicios sociais neque ou gobernamos nós as Cáma- · cesarios ...JJ, tén que estar garantiras Agrarias ou siguen facéndolles zado pra todos os traballadores en
uns bons servicios aos de' sempre. todas as empresas e centros de
Por eso non cairemos no erro de traballo.
2. - 0 personal sanitario non
darlles a eles o voto.
pode estar escraviz?do a custións
X. L. M. (lncio) burocráticas que poñan en perigo
a saúê:le do conxunto das persoas,
xa que a súa tarefa é, fundamenSAUDE DOS
talmente, traballar pra que as perTRABALLADORES
soas disfroiten de boa saúde e
O xoves, 30 de marzal , na Ba- non ·firmar «papeletas de defunción>>.
zán deusa o seguinte feito:
3. - Feitos coma éste repercuUn traballador sentiuse mal e o
encargado mandouno levar á en- ten negativamente na- saúde do
fermería. Áli os doutores Ca- conxunto dos traballadores da
charrón, Pubul e Quintía non o empresa onde se dan , así coma
quixeron atender por non levar o nas súas famílias e no pobo en xevolante . Asi estivo durante unha ral , pois ninguén pode traballar
hora. Finalmente os médicos con tranquilidade sabendo que un
diagnosticáronlle infarto e man- dereito básico (como é o dereito á
dárono pra o Hospital de Caran- saúde e á asistencia médica puntual e axeitada) non está garantiza.
zada na práctica, aínda que a nivel
Ante este feito o Sico-Social
teórico
esteña reconocida .
de Ferrol quere manifestar o seguinte:
N.B.: Esta nota foi enviada á
1. - 0 que recolle a Declara- prensa e La Voz de. Galicia non a
ción Universal dos Dereitos do quixo publicar.
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SAN ANDRES DE TEIXIDO:
HOME, MA•, CEO,
AMOR, PAN.

este cQuto da Serra de Capelada
en Ortigueira, bisbarra de antigas esplotacións mineiras. En
Teixido todo tén o remoi do pasado, a tradición mantívose polas moitas familias que estrebillaban perante todo o ano cómo
chegar a Teixicfo. Cada seu tem.:
po yiñan diferentes romeiros: na
.primaveira eran os de OtJrense e
Lugo, polo S. Xoán 0s da Coruña e Pontevedra, os de Asturias viñan nos poldros caJisquera
.venres, sábado ou domingo. A
andaina facíase difícil se non se
atopaba un guieiro ... Velahí o
que non estrañe a lenda crlstiana que di cómo Noso Señor e S.
Pêdro, pasando un día por estas
terrns, viñan adoecidos coa sede, e disque Noso Señor implorou ó Ceo e , que deseguida lle
caíu .unha mañá . .Partfrona pra
cadaseu, mais ó abrila atopáronse coa figuriña de San Andr.és
no carezo. Enrabichado e medio
latricando S. Andrés decía qu'e
xa que non era patrón de nada,
tan siquera que o deixaran fundar alí un templo da súa devoción. O Noso Señor concedeullo, ·pro ó cabo do tempo o $.
An.drés voltaba a rosmar de que

En S. Andrés de Teixido consérvanse estratificadas vellas liturxias e r:ílos que hoxendía, a
pesares de estaren cristianizados rudimentariamente, permftennos afondar no antigo panteísmo, nos cultos á natureza
doutro tempo. Pró turista alleo,
buscadár de novedades antropolóxicas que coida que o
mundo naceu con el, estas pervivencias do pasado coma cosa
de índios incivilizados signifi. can na maior parte das veces
feitos illados. Cecais non asumen o contesto cultural no que
se dan, nin asumen o ambiente
consumista no que nos vemos
abafados, o que troca os feitos
cunha utilidacie viva en auténti.cas liturxias aburridas sin outra
propiedade ca o . mercado. En
Galicia escoménzase a vender
prós turistas a nosa cultura.
Teixido é .o final dun camiño
de pelengrinación, q~e cÓma o
de Compostela ou os dos Fisterres tamén está cristianizado. A
recente estrada de asfalto é un
novo xeito pra facer a viaxe cara
-.:.·:-1...'
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entón, a crencia de que as serpes, lagartos, sapos... son as
ánimas dos difuntos que en vida
non fixeron a romería a Teixido e
que agora baixo a forma de animal encamíñanse .a ·ela. Nas
congostras desta bisbarra ténselles un certo aquelo de respeto ós reptiles.
A liturxia da pelengrinación
débese facer ben, por se ascaso
(diria àlguén): poñer o saial
branco, levar os esvotos ou as
ofrendas de latón ou cera, botar
nas moreas dos amilladoiros as
pedras ... cecais así armacenábasé a cantaria pra unha futura
obra comunal. E xa o pé da ermida darla.nse as tres voltas de
xionllos ó redor do templo pra
entrar logo na Misa e bicar o relicario do século XVI que tén o
dedo de S. Andrés. Despois o
romeiro debería baixar- á fonte e
se ·precisaba moza pra se casar
teria que beber polos caños sin
estearse é tamén botaria a sorte
se a súa pelengrinaxe tiña todos
os requisitos. Esto adiviñábase
botando faragullas de pan na
auga. Se aboiaban era que todo
estaba en regra, se afondaba a
migalla era que o asunto non se

alí non iba pelegr-fn nin9ún e que
todos se encamiñaban cara a
Compostela. O Señor, pra calar
o conto de vez, dixo aquelo de
que a San Andrés de Teixido
vai de morto o que ·non vai de
vivo. Vela.hí .cómo abonda,
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andando aterra
O MAIO EN LAZA

o

a
Estiven repetidas veces nas
terras do s.ul de Galicia e o seu
engado prendeume fortemente.
Pra un nativo da Terra Chá
- ese mundo cruzado polo
Miño que se abre entre a· cidaqe
de Lugo e o Mar CantábricóJ
sempre gris- as terras de Verín, por exemplo, eran un país
lonxano case, confundido, xa
que a división é i.mposible, cos
labradríos e serras de Portugal.
Pra l'.1n da Terra Chá, coma este
que escribe, .que aprendeu o
mellor que puido a súa leución de
romanidade, non ollando pasar
o Miño pola ponte de Ourense,
aínda que é unha boa mestra,
senón contemplando o círculo
pecho e perfeuto das murallas
luguesas, Verín eran as augas
de Sousas, Fontenova, Cabreiroá. bó remedio medieval siascaso prós empachos de lacón
do Caurel, chourizos de Sarria e
xamón de Caldelas ou de Dacón
e incluso pró - queixo de San
Simón. Con todo, Verin era un

A distinción TE/CHE é ún dos .
rasgos linguísticos que. singularizan ó galego frente a outras
linguas románicas, coma Q castelán e o francés, que carecen
dela (tamén o portugués moderno é «teísta»). O nos0 idioma tén
dúas formas pra dúas funcións
diferentes (obxeto directo/obxeto indirecto). Os seguintes
exemplos ilustran esta diferencia: «véxote todos os dias» frente a «véxoche o coche dende
aquí», <dévote á casa» frente a
<dévoche eu os paquetes», ((non
te chamou hoxe» frente a ((non
che chamou a atención». Os galegofalantes espontáneos non
teñen dificu ltade ningunha en

..

M. HORTAS VILANOV A
sita a Monterrei, a gran fortaleza
viño: un albariño cecáis de Albamilitar abandoada e eff ruínas,
rellos que pecha os dourados
por onde entrou a . imprenta en
melancónicos do outono do Vai
Galicia, e a Verín, é unha obriga.
de Monterrei ou un tinto escuro
Pasado Verfn está Laza e Vilare labrego que enche de ledicia o
debós -Vilar dos bós homes
corazón.
pra algúns- e máis adiante,
Indo pra Verf n aende OuPortugal.
·rense, e .pasada a Limia -plana coma a palma da mau, up_ha tttEn· laza tén moita importanrra aberta· e sin salpresa~, cos
cia o Antroido. Mais tanta iní-ca·stelos da Pena e de Sandiás
' ' portancià coma o Antroido téna
aínda ergueitos, .vixiando a lem:. a celebración do Maio. Como dibranza da que deica non hai
ce. Vicente Risco: ((Na antiga vila
moitos anos foi Lagoa de Antede Laza, no partido de Verín, cela, onde os romanos conquistalébrase o día tres de maio unha·
dores situaron o río do Olvido,
das festas máis interesan.tes da
identificando o río Limia co lenosa Terra, na que se xuntan
xeRdario Leteo da rnitoloxíaunha chea de eÍementos heteróatópase ún con Albarellos, terra
c/itos: o Maio, unha procesión'
de bós, ledos e sabedores viños.
da Virxe e do Santo Cristo, con
Dediante de nós, ábrese coma
figuras que seméllan ser sacaunha solpresa non agardada o Vai
das dalgún misterio sacro mede Verín ou Monterrei -que
dioeval, a representación do Sados dous xeitos se chama-,
crifício de /saac, unha danza e
amparado e defendido por monun combate de mouros e cristia·tes e serras, cuios nomes teñen
nos. Pódese supor que istes eleun sonido musical- e misterioso
mentos terian lugar noutro tem- ·
que ó ¡:>ronuncialos semella co~
po arredados os úns dos eutros,
ma se a ún se lle encheran os.
en diversas ocasi6s do ano».'
beizos de luz e de escuros signi'ficados: San Mamede, Pena NoO dia 30 de abril, pola noité,
fre, Lãrouco, Penas Libres. A '.vios mozos· de Laza despertan á

oidioma
«ECHE MOI FEITIÑO»

tomara coa seriedade ou a fe
percisa.
Denantes de coller o camiño
de volta terfase de mercarlle ós
veciños unhas ramiñas de herba
de namorar que se collen nas
abas do mar e que se lle atri.búen propiedades medicinales,
tamén escoller a Rosca do
Santo, un retábulo ou un
ramíllete feitos con fariña
amasada e cocida no forno, retocada con coloretes de anllina
e que veñen configurar os elementos máis representantivos
da viaxe: o Santo, a pomba , o
peixe, a herba de namorar. Coma quen di, co pan figúrase o
home, o ceo, o mar, o amor e o
traballo, interpretados dun xeito
inxenuo e creativo.
A industria prós turistas
que van a Teixido escomenza a
suplir a migalla de pan polo
plástico (seica ós turistas de
Madrid esfaragullábaselle na
viaxe). a herba de namorar por
fías tinxidas, e de seguir así a
máis dún xa se lle ocurrirá montar unha praza de touros en Teixido. No terceiro mundo todo se
pensa pra agradar o relax dos
turistas.

tódolos veciños pra xuntalos e ir
por unha albre, propiedade de
calquera veciño, que chantan lo·go no medio da vila e que representa ó Maio. Os moruomos ou
·ramistas da festa; coa obriga de
gardar sagrado, que atingue tamén ós interesados, escollen a
'AOAN e EVA. Adán é un home
'de edade e Eva unha fermosa
moza.
O día tres de maio, que é o de
·santa Cruz, a música e o grupo
de danzantes van buscar a
·Adán, Eva, lsaac, Abrán e o Anxo que logo irán na procesión.
'Eva viste unha túnica branca 0u
un mando adornado <::ie frores,
leva unha roca e vai fiando estrigas de liño. Tamén porta un ces·tiño con laranxas ou mazás.
Adán leva un raño -ó lombo e
viste coma un labrego. Na procesión, en todo o seu percorrido, Adán intenta facer rir a Eva.
Os danzantes van bailando dediante do Cristo . .Na plaza pr}ndpal celébrase o sacrifico de
"lsaac, conforme á lenda bíblica.
E dediante da eirexa é onde tén
lugar a loita do mouro e do cris'tiano.

Toda esta mostra de teatro
popular está recollido nun documental que se fixo hai unhos
anos. Tamén se representou no
Certame de Teatro de Ribadavia de hai dous anos unha peza
de teatro infantil, baseada nas
tradiciós de Laza, titulada AUTO
DO MAIO ESMAIOLADO.
Realmente é unha mágoa
que o Saorificio de lsaac se faga
en mal castrapo. De todos xeitos o Maio de Laza é pósiblemente a máis importante testimuña de teatro popular que se
conserva en GaHcia. Tradición
que compra manter e millorar,
aínda que non haxa axudas do
Ministerio de Cultura español
que, polo visto, programa unha
cultura máis universal. Ou sexa que o Ministerio está pra promocionar a cultura universal e
non .a nosa.
Laza, co seu engado medioeval. e as terras do vello condado
de Monterrei quedan na nosa
lembranza coma unhas terras
moi fermosas onde está viva unha parcela moi importante da
nosa cultura popular. E que
cómpre non deixar morrer.

MARIA PILAR GARCIA NEGRO
faGeren esta distinción, sen necesidade, Pº( suposto, de conoceren a regra gramatical. Pola
contra, é ún dos puntos «conflictivos>> da aprendizaxe do galego
a partir doutro idioma. Astra que
non se adequira soltura dabondo
no manexo da lingua, pode servir de gura: en caso de dúbida, a
conmutación polo pronome de
3.ª persoa: te sempre pode ser
sustitufdo por o (chamouno/chamoute) e che por lle (fáloche/fálolle). Cómpre ter en conta, alén desto, que debe aparecer sempre a forma te en frases
coma: <man te preocupes»,
«¿vaste hoxe?», «queixábaste
moito», ((non te fas unha idea do
reb_u mbio que habia», é decir,

cando o suxeto do verbo é ti e o
pronome pertece ó verbo.
Hai un uso do che (o da frase
~que encabeza hoxe a sección)
que é moi característico do noso
idioma. E o chamado «dativo de
solidaridade» ou «dativo ético»,
que asegún Carballo Calero interesa afectivamente ó interlocutor naquela do que se fala. ((O
xiro galego -di Carballo Calero- é propio dunha pequena
comunidade rural na que o sentimento de solidaridade social
está moi acusado». Esto espricaria, daquela, a súa -::ibondancia
na lingua oral e ese matiz de
maior comunicación co falante
que desprende a nosa fala. Esprica tamén a súa presencia (en

forma do calco te) no castelán
falado en Galicia, como ilustra o
dibuxo de Castelao (das Cousas
de nenos), que r~produce a fala
dun neno que ainda non se colonizou· o suficiente coma pra evitar certos usos da súa lingua
que o delatan.
Aparece o che se o interlocutor é tratado de ti: <<tan,to che
me ten», ((non che estou pra lerias>>, ((estfvenche alf onte pola
noite», ((amol6ucheme ben». Se
o tratamento é de vostede (s),
as formas que aparecen son llelles: ((non lle sei decir ctmdo
virá», ((está/les 6 pé daquela casa>>, <<escusan chamar, non lles
hai ninguéh».
Neste anaco dun cantar de

cego popular, cantado por Fu xan os Ventos, ·aparece a forma vos (vos + o) na mesma
función da que vimos falando :
«Todas istas cousas contáronme
[,a min
volvendo da feira de Portomarln,
con outras cousiñas que eu vos
[.pon tarei,
se falsas ou certas eu non volo
{se i>;
E, finalmente , anotemos o
uso dun me ou dun nos, tamén
co mesmo sentido de interés
afectivo ou de participación : «dílleme que veña>>, ((/non se nos
foi meter aquí o condenado!»,
usos todos estes que confirman
a importancia e a dimensión
deste rasgo do galego.

GUIEIRO
ARTE

é en realidade un negocio máis
dos mercanchíns do arte.

COPLAS DO MAIO
DO ANO 1978

Not<1 Os prcr.íos pra figurar coma ún dos

UN CHAMULLO MAIS

r.nrtlst:is do

(Recollido dunha folla que anda
por ahí)

flnO>J

Colar: 1 páxina

Temos escoitado falar moitas
veces da manipulación de obras
de arte e artistas atraveso do
gran aparello do mercado do arte. Temos sentido falar de críticos mercados, de revistas especializadas, manipuladas por galerias de arte; temos ouvido fa lar de especulación. E aínda sin
sabermos moito do conto, moitos de nós dosconfiamos das
subas espectaculares de valor
dalgúns artistas ou obras. Dende logo son moitos e descoñecidos pra o gran público os cha mullos do mundo do arte.
Por estas datas estará a sair
á rúa - enténdase ás liberías unha publicación especia lizada ,
con gran luxo de edic ión, que leva xa tres anos de vida; trátase
do anuario de ARTE ESPAÑOL
78. Coñecemos, por un compañeiro, unha circu lar que este
anuario remesa todos os anos a
unha serie de artistas. Trátase,
resumindo, de ofrecer unha serie de tarifas pra reproducir
obras do autor que o so licite no
devandito anuario, e así por arte
de encantamento ca lquera arti ta pasará a s r «ún cios importa Mes do ano, unha revela ción previa pago do importe
s li itado. Calqu ra artista s rá
cios medionos s escolle medo pílxino ntoir e n calor, ou
do ((///eclionos)) s osool l rne
cll 1 póxino
ro.

O ,il ll mo el • t plll llcaolón
cl1 iuu n
tr mo el con id r r
o 'Ct1 ~, 01 lo omo o x lto 1
«ron t1 flwlt

m 1/s

eflcrumente,

1 l 1 difusión
<lv ost,1 ft1ct1ta <le la promoción
17f tlst icei)>.

por 1111<' tm p 1rt ,

V lahl t mos cómo unha publlcación que poderia se r de certa utiliz ción pra o gran público

son os seguintes:
45.000 pts.

Colar . 1 '2 pflxina

30.000 pts.

Velehí vén o Maio,
o Maio ourensán
pola Praza abaixo
a ver qué lle dan.

Branco e negro:
1 riáxina

28.000 pts.

1 '2 páxíno

18.000 pts.

ENXAME

Velehí vén o Maio,
frolido e labrego.
¡Velehí vén o Maio
falando en galego?

MUSICA
ANACOS
Cando vostedes lean estas
liñas xa se celebraría o concerto
especia l da Banda - Orquesta de
A Coruña, adicado á música galega. Nel, Enrique X. Macías
presentou a súa obra «Diálogos
monologados)> pra vento, percusión e máis banda magnetofónica. A obra fíxose en colaboración con <<Rompente» - o grt:Pº
de comunicac ión poéticacu ios membros prestaron os
seus poemas e as súas voces
pra a grabs;ic ión. Tamén se ce lebraría xa o recital de Esperanza
Abad na Sala Fénix de Madrid,
onde estrenou «Longa noite de
pedra)) - pra soprano e magnetófono - , tamén de Enrique
X. Macías. Nos prósimos números darémoslles información encol destes estrenos, así coma ·da
obra «Poema de réquiem)>, do
mesmo compositor, que grabou
ná Semana Santa RTVE.
Tamén nesta derradeira semana de abril, e na Vill a y Corte,
estiveron no estudo de graba~ión Pilocha e Quintas Cane lla.
Dous discos ben d istintos pro
que coido poden apo rtar moito
(1 n sa r1(1sica. Prometo inform ción l stimuñal das grabacións.
A nosa m (1sica histórica ta mén está un tanto en alza. Espec ialmente Andrés Gaos (18741959) cuia obra vai conquerindo intérpretes. Esperanza Abad
traballa no seu ciclo de cantigas
•

(n :.e~

todo
dunn
lívla

tame

Velehí vén o Maio
con cantos e murgas.
¡O Maio maiola
.
,da cidá das Burgas!
Pois as eleuciós
do mes de San Xohán
deixaron as cousas
como agora están.
Saíu o Franqueira,
que é ucedeísta,
e o crego don Celso

ANDRES GAOS (1874-1959)

el españolista.

dirixe o profesor Carlos Villanue líricas (en galego, español e
francés). Perfecto García Chorva. Por vez primeira poderemos
net interesouse pola súa obra ' ouvir música dos mestres de ca pela da catedral, especialmE'.nte
pianística (Prelude, · Roma~za !.
de Bàquerano. Tamén eles paSuite «Hispánica»). Màrdal Cersarán polas nosas páxinas.
vera está a. estudar a obra pra
cella (Humoresque e Chant Ele: Co gallo do «D ía das letras
giaque) o mesmo ca o celista
galegas)>, o Círculo' Ourensán de
mozo canario José M.ª Mañero.
Vigo tenta crear unha serie de
Á obra violinística atopou tamén
premias entre os que se conta o
inté.rpretes no dúo catalán
do disco galego. A iniciativa paLlinares- Mosca ... Cómpre agraréceme importoantísima, se ben
decer esta á Asociación Andrés
lle atopo algunha,s chatas. ¿ CóGaos, depositaria das partitura~
me cemparar <<Nova. Galic~a)>
do mestre coruñés e que ced~
çbn «Fonte do Araño» ou coa
xenerosam'ente estes materiais
grabación histórica de Santaliaos intérpretes. Esta é tanto_
ces? ¿Non sería millar pensar
máis importante se temos en
- nunha concesión de dous pr.eco nta o interés de Tomás Marco
miàs ?· A iñformación no seu día.
en grabar todo o que seña posiComa remate, anunciar que
b le de música galega en RTVE.
se está a negoci;;u coa Dirección
Supoño que despois do ~sito de
General de la Música o que
Gaos, virá o de Adalid , Montes,
veña Galicia a «Orquesta e CoBal ... Coma inform'a ción deste
ros ·Nacionales de España>>,· baipunto, tentarei entrevistar a Toxo a dirección de Anton l Ros,
más Marco pra A NOSA TERRA.
tendo por programa a «Misa en
Prósimamente, :en Santiago,
·Si» de J . S. Bach.
presentaráse o <<Grupo de música anterga da Universidade» que
XOAN M. CARREIRA

Estes bós rapaces,
con outros iguales,
andan caciqueando
prás municipales.
Fan correr a auga
sóio prós seus regos:
-¡E por riba dlcen
que ·iles son galegos ... !
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ARTE
Miguel Docampo: mostra de dibuxos na Ga leria ADRO da Coruña
(Real 50. 1.0 de 7 ,30 a 1 O) . Inaugura o 5 de ma ío.
Joan Miró: litografias. Galería de
Arte TORQUES de Sa ntiago (Algalia de Abaixo, 39-1. 0 de 7 a 1 O)

LIBROS

CINE
e111 boxeador ( 1 926) de Buster Keaton . En super 8 mm. dentro do eido dedicado ao cine clásico norleamer1cano, ruso e alemán organiza o ATENEO da Coruña nos
seus ioca!'es (San Andrés 143,
i .'ºI. O mémolles. 3 de maio ás
20 . 30 lu1ras.
pa11u::irl"O't, mone·n1111110 ahe, !corto)
re Channo P1iii1eiu::1. ~Jo 11Jcde~io da
Sa! le de Sam.11ago, o martes. 2 de
ma~o e e~Clob A.~~UE. As 9 da

'º '

oo rte
111

Jei Noguerol: Cantiga da Praderia.
MOVIEPLAY 171277/2.
Silvio Rodrfguez: «AI final de este
viaje ... » MOVIEPLAY 171288/7
(LP( e 53487 /6 (cassette) .
Joselero: «Todos mis hijos». Guitarra, Oieguito el de Castor. MOVIEPLAY 171275/8 (LP) e 530473/5
(cassette)

va geJlo wco11do a teo de Pier
Par;lkJ Pass.0 11,ni Cíne-Ol1.1b ANJUE.
1

No Cio:le;ido de Sa!~le
fU 5. San1iag10

1J

1

Ensaios Marxistas, por F. Martfnez
Marzoa. Edicións de Rueiro, 93
páxinas, 250 pts.
La autonomia gallega, colectivo
(artigos. enquisas. etc.). Editorial
La Voz de Galicia, S. A. 264 páxinas, 250 pts.

RADIO

.

Fogar de 18 reogán. Domin~o ~fa 30
en Radio Lugo-SER. Editorial: O
apóstrofe en gal'ego. Entrevista
con Carlos Oroza. O Caurel, con
poemas de Novoneira

mairtes. 2 á'S

Curso d e lingua e literatura Galega: Deu comenzo o xoves, 20 na
Compañla de Marla de LUGO. Todos os luns e xoves de 7 a 8 da
tarde organizado por ERGA. Rematará en xunio e é de balde.
Concurso de redacción, convocado
pola Federación de Libreiros de
Galicia. Poderán concursar os
1

Edgar Var'9;e: Nocturna!. Ecuatorila ~. Ameriques. Sopran o A ri el Bybee. Coro de baixos da Universidade de Salt lake, Utha. Orquesta
Sinfónica de Utha. Director Maunce Abravanel. HISPAVOX- VANGUARO 70-0005 s (As).

alum nos de 6 .º, 7 .0 en 8.ó de EXB
de todos os colexias do País Galego sendo o tema relacionado co
Días das Letras Galegas. A súa estensión másima será de tres folias
á máquina a dous espacios por
unha cara e o concursante fará
constar no traballo o nome e apelidos,. curso e enderezo do centro
a que pertenece. Os traballos, escritos en galego. terán de ser remesados á sede social da Federació n (República del Salvador, 25 ,
entreplanta, Santiago) finalizando
o plaw de entrega o 6 de maio, e
facéndose o día 1 O a lista dos traballos premiados. Hai nove premias consistentes en placa e late
de libros cada ún

ACTOS
O galego nos medios de comunicación, conferencia de MARGARITA LEDO ANDION no Círculo
Recreativo Cultural de Chantada
organizada pola Agrupación Cultural LUMIEIRA dentro da xornada adicada á normalización do noso idioma con motivo do Dfa das
Letras Galegas deste ano. O vernes, 28, ás 8 da tarde.
Correlación de forzas na Igrexa
galega, conferencia de XOSE
CHAO REGO, dentro do ciclo <<A
Igrexa galega hoxe» organizado
pola Aula de Cultura do ATENEO
DA CORUÑA. O xoves, 4 de maio
no local do Ateneo (San Andrés
143-1 .º) ás 8 da tarde.
Cine e surrealismo, conferencia de
Luís A. Pousa na galería TOR-

QUES dentro do ciclo «surrealismo
e a súa incidencia no arte contemporáneo». Na Galería de Arte
TORQUES de Santiago (Algalia de
Abaixo, 39-1 .º) ás 8,30 da tarde
do vernes, 28.
A dependencia rexional: conferenéia do senador real Xosé Luis
Sampedro organizada pola Asociación Cultural «Lostrego». Día
28 ás 11 da noite no Cojexio
Maior Chaminade de Madrid.
Musica: actuación dos grupos
ARRABALDO e ANDAINA no Colexio Nal. de Esteiro (Muros), organizada pola Asociación de Pais
de Alumnos. O sábado, 29, ás 8
da tarde.
Música: actuación dos grupos
ARRABALDO e ANDAI NA no
salón parroquial de Aguiño o domingo, 30, ás 12. da mañá, organizada pola Asociación de Veciños
de Aguiño.
Música: actuación dos grupos
ARRABALDO e ANDAINA no
Salón Casa Tomás de Xuño, ás
5 ,30 da tarde do domingo, 30. Organiza.a Asociación de Veciños de
Xuño

FEIRAS E MERCADOS
Vernes, 28: Fene, BQimorto, lrixoa
e' Neda na COAUNA; Lourenzá,
Parga . Triacastela e a capital en
LUGO ; Bande, Montederramo ,
Viano do Bolo en OURENSE; e
Rodeira e Lavadores en PONTEVEDRA.
Sóbado, 29: Estramunde, Mera .
Ponteceso, Sta. Camba e Cerceda

na CORUÑA; Navia de Suarna· e
Nadela en LUGO ; Celanova e o
- Carballiño en OURENSE; e Ban deira, A Estrada e Ponteareas en ,
PONTEVEDRA.
Domingo, 30: A Baña, Melide, Pon- ·
tedeume , Ordes, Esteiro, Carral e
Carballo na CORUÑA; Monforte, .
Meira e Baleira en LUGO; Lobeira ,.:
Córgomo e Beariz en OURENSE ;
e Mondariz en PONTEVEDRA.
Luns, 1: As Pontes, Carnota, Betan zos, Bembibre e Outes na CORUÑA; Monterroso, Barralla e Viveiro en LUGO; Allariz, Entrimo e
Póboa de Trives en OURENSE ;
Foxo e Porriño en PONTEVEDRA.
Martes, 2: Ca111bre, Serantes e Oroso na CORUNA; Rábade, Láncara
e P-óboa de Broullón e a capital en
LUGO; lrixo en OURENSE.
Mércoles, 3: Toques, Vilamaior,_As
Traversas e Vilaseiro na CO RUNA;
Becerreá, Guitiriz e Castro en LUGO ; Barco, Castro Caldelas e Verín en OURENSE; e Caldas de
Reis. Lalín e Maraña en PONTEVEDRA.
Xoves, 4: Mugardgs,- Carral e Sea- ,
nande na CORUNA; Friol e Mondoñedo en Lugo; Maceda en OU RENSE ; e TL!i ·en PONTEVEDRA.
Pregamos 61 Asoclacl6ns culturais, asociacións de veclfto1, cfrcu·
101 cultural1, etc. nos comunlq.u en
a programación de actos culturóls
· e de todo tipo con quince dfa1 de
antelac16n, co ouxeto de poder
dar cumprida informacl6n. Moita•
gracia1.

A NOSA TERllA / 19
P.IGO!>AMEN TE A Y.A PROFUNDA M15 E-RIPI !14A ·auf: VIVEN. o~ lJ\BR~

CRUCIGRAMA-

MARÁ5 ERGUERON BAf\RIC ADA~ NAS E$1RAOAS DE COCHAt1BI\

<AR CON1RA 00 60Bl"RNO, PER ANTE l! NHA'.> M'E D1DA5 i;CONÕMl SOBIPA DE" MP.1:> DO CEl\l1C> POR C.lll)10 NOS PCllCIC>S 1)05 f>RO -

DARIO XOHAN CABANA
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HORIZONTAIS
1.-Parte líquida do 1.eite callado. Ao rovés, comen
de noite. 2 : - Cociñou de certa maneira. Ao rovés, berro .
3.-Desarraiga. 4. - Cantiga de berce. Sentiron. 5. - Cinco. Cinco. 6. - Nome de rnull-er. 7. - Con son antes.
8. -Colle noxo a algunha cousa. Marmuladores. 9. - Medi"da de superfície. 10.-Artículo. Condicional : l1. - Morder. Chei"rar.

non sei cantos morreron, n:rai.& vfron&e moreas:
de ~11res,amoread,oe coma.si. fosen leña ov tiradAs a=b1rl.f0 eú!s estradas .
nõn-embarqantes a. Loit.a ·continoa.

VERTICAIS
l. -Botei me fóra. Marchar. 2. - Artículo. Díselle aos
cabalos. 3.-Cabalo de certa cor. Ao rovés, interxección.
4 :- 0 que traballa metais nobres. Caír o resío xeado .
5. - Batracio. Aturuxar. 6. - Un. Dez . Consonante.
T-Lazo apretado. Organización patriótica dos estudantes galegos. 8. - Perxudicial (fem .). Terreo onde se fai a
f~sta. 9¡- Labrar. Apócope de «fóra». 1 O. - Terminación
verbal. Reflesivo. 11 . - Que tén o cú moi grande. Adoitan ,
costuman.

SOLUCIONS AO CRUCIGRAMA DO NUMERO 1 3
HORIZONTAIS: 1. - SGUTO. 2 . - AINRU. 3. - Ñ.
SER . 4 . - ADUIM. BOTAN. 5. - CASTIROS . CO .
6. - ENA. CEA. POS. 7. - DO. PRADAIRO . 8. - 0UTRO .
ARAES. 9. - IBO. A. 10. - EIRAS. 1T. - ROESE.

',

ANU.NCIO·S- DE BALDE
Véndese guitarra española en
bo n uso por 4 .000 pts.; razón

"LIMBO agasalla aos- leotores
de «A NOSA TERRA» con -libros
co 30% de desconto : <*A Cadea»
(Catoira), «0 Fotógrafo» (Taib~
e «El tren y las cosas» (Tovar). O
lote por 280 pelas. Ap.a rtado

Carlos Gonzólez Grañ·a, c/Muellé, 8·8, baixo, Maniños, Fene,
Ferrol, A Coruña.

Meroo tenda de campai'ia usada de 2/ 4 plazas. Chamar a Ma-

nuel Vózquu, tlf. 557441.

Narciso Giralt 62, Tlf.
72.54320 e 7 .1 03933. Sabadell

Vendem·os peixes de auga
quen te , especies GUPPY e máis
GO U RAM I. Pr ec io a · cpnvir.
Razón: Santiago de Chile, 20,

Quero establecer contactos
con Bandas Populares e Coros de toda Galicia co ouxeto de
conquerir información pra realizar un traballo. Escribir a Carrei-

3. 0 -B, Santiago.

Busco qU€n fliie poida vender,
alqu il ar ou prestar <~0 Fidalgo»;
de Xosé San Luís Romero. Mi'llor mercado._ Anxo Rabuf\al.

ra. Apartado 180 de Santiago_. Os teléforÍos de Verbas Xeitosas son 202270 e 264694
da Coruña.

Avda. de Vilagarcia 28, baixo, Santiago. (Só falar con Anxo).
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Campo do Gaio, 2, baixo.
Santiago.
Heparto de folletos con e sin
en derezo en todas as súas modalidades. fixación de carteis en
vallas e esca parates, en toda
Catalunya e fóra dela por presu postos gratuítos, e cobro de recig_os. Unibra . (publi-repartos)

~

•t

Merco alcordeón de segunda
man . Antonia Rodriguez,

Ferrol en noras de- ofidna.

/

-\

1 .062. Ourense.

Mercaríamos sillas en bon estado . ou bancos ou calquera outro
material de oficina (mesas, arquivos ...) Chamar ao Ttf. 351364 do
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e

A)
Habitantes dun país a onde
viaxou po.éticamente Celso Emi lio Ferreiro.
B)
Pó de fariña que frota no
aire .
C)
Peza de roupa do traxe tradicional femenino.
O)
Frol masculina do millo.
E) Verdura do nabo.
F) Asegún o dito popular, míticos constructores e habitantes
dos castros.
G)
Porto pesqueiro do Cantá brico.
H) Tén 24 fillas, 1.440 netos
e 86.400 bisnetos.
1)
Faino sin mirar a quén.
L)
Un bon amigo dos homes
ou das mulleres.
M)
Pra beber a vaca ou comer
o porco.
N)
Nin é teu, nin é del
O)
Falas .
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DE MAIO
A CLASE OBREIRA DUNHA COLONIA
Cómpre ter moi presente que na nosa nación, Galicia, somente o 21 ,2 por cento da poboación activa
entra a formar parte dunha clase social que se denomina, en términos estrictos, proletariado. Son, pois,
200.000 perso s os asalariados da industria, que proclu c n plusvalía . O proletariado está , ademais, fortem ntc con e ntrndo n tras sectores da producción:
constnicción, m talurxi e máis alimentación, que se
ocupt n nrroclor ri 162.000 trabnlladores. A meirande
pm te elo córnp11to global de asai riados da industria
st, moi ·spc !lado numéricamente en pequenas e
rn •cli rnw empr sas. Por regra xeral, a nosa clase
obre ir pncl ce salarios íntimos, por embaixo da medin es t<Híl l, vese obrigada a facer horas estras e está
moi ometi cfo á eventual idade no emprego.
Ténsc sulí ñado ((< Pra unha visión critica da Economí, O< 1.grn•, Rnmón L. Su evos) que unha grande parte el" clíls ob rei rn galega entra na categoría denomi11t1cla prolet 1riado simbiótico, é decir, asalariado da inrfustri;-i que co mbina ese traballo con outros por conta
propi a, xa no ca mpo. xa no mar. Precisamente a sim biose tén unha grande importancia nas industrias loca lizn cl as no campo, industria lixeira ou de bens de
co nsumo (productos alimenticios, peles, coiros, aserruclc iros, mobl s, confeccións, etc). ¿ Oué outro tipo
el inclu tri é.lS son , senón, as conserveiras espalladas
polo litor 1 Viveiro, Can gas, Ribeira - , as de proclu c tos pocue- rios el Villalb , Pontecosures, Ribadeo,
5 ,1s H r el iras e complexos rnad ireiros de Pica raña,
M oncloi'mrlo Ribn lnvln, as m1gas minerais de Verin.
l' : conf cción el ' R clonctela , ou calquera outra activic l,Hh 1nclu trinl o. i tont on vil s coma Cee, Carba lln , Xubia , Smln , ntc., otc. ? ... Un sector no que a siml>io<; • s. ílmo sl moi clar é o construcción. semp re
s m •tido a fort e; olt s b( ix s el oferta e demanda,
" m1H me ios co11cll cl nnm ntos rn t r olóxicos. Nos
dt• nc1 lt iro. t1 1111wti tn111pouco non s pod esquencer
o 1.ilm 10 qu . !. • miprol t riz n
1 lotncións mi1H1 tr i1., com.i " ~ el
olm el , Touro , Cc lí11 d Bur la e
t 1x11, 1•t(.. t .. Non el i tl el
r sint rn tico que un
r111m oro inipor ttlnt' ri tt rn n cJ obra simbiótica
•,11rli1r1 nrnllPr J ·... n el finltlva , o prolet riado, no senº tr 1dl i mnl, non d '._)b sup rar n Gallcia a cifra de
30 .000 p n;o i • E p cialrnente concentradas nas
pouc n · }¡r.incl s rnpr s, (ast leiros e automóv il) de
L id,1clos e mn F rrol e Vigo, nas que, non oustante,
non d >ixo el o tnr pr · nte a fi ura do proletario sim bió ti co.
1

Tod o o noso prol etariado, especialmente o simbi ó ti co. aín cla , tá a moverse nun ambiente social e
f,1 miliar no' que permanecen vivas e dominantes a lingun
cultura galegas. anque sometidas a unha forte
presión clominio da língua e cultura burguesas e coloniuis. A ca ste do proletariado moi cualificado, máis
homologudél coa cio resto do Estado nas sl'.1as características est rna s. económicas, culturais e políticas, é
r elucida en nl'.1111oro. ademais de que inesorablemente
sú función , e polo tanto a súa actitude respeuto do
resto dos sectores sociais e da problemát_ica global do
país, n n pode ser a mesma ca a do proletariado espuñol. por móis qu se empeñe en esforzos miméticos
cl e homolo ación . Pensemos nos obreiros máis cualific dos de Astémo ou Bazán no Ferrol, de Citroen ou
Bmr r s en Vigo. E innegable que neste sector é onde
mái ésito t ' n íl polltica sindical , ideolóxica e organizativa tend nte él f cer abstracción das ci rcunstancias
ocio conómi cas e culturais nas que se move a clase
obreir g 1 g no seu conxunto. Mais, por enriba de
todo. t m · n ste p queno sector non se escapa da situaci · n
ral que se deriv da función que lle asignou
c pitalismo español a G licia. Sin ir máis lonxe, un
sec tor com o da industria naval tén que soportar a
r structur, ción . unha crise fonda. cuio amaño apropi do ós no as n c sidades colectivas e ás dos traba11 dor
afect do non se pode dar se non é con medid s que teñ n clar mente en conta unha planificación de política conómica global a nivel galego.
P ro todo o que deica eiquí levamos dito non é
máis c unha de ripción e unh cuantificación. Se
qui eramos, nembargantes. espricar o porqué do esquío número d clase obreira , ao que fixemos referencia ao comenzar, e o porqué das súas características.
especialmente aquelas que fan referencia ao modelo
simbiótico, teríamos que recurrir ao domínio que ocapitalismo monopolista español, europeo-occidental e

norteamericano impoñen sobre o noso pobo, sobre
as nosas clases traballadoras. Un domínio que o cace recibir o calificativo de colonial. Só recurrindo a esta interpretación poderemos entender o panorama
descrito.
Sin reviravoltas, o noso proletariado non é, coma
tampouco o 11oso campesiñado, un proletariado típico
dun país cap italista normal e dese nvolto. Non o é por
todo o devandito, e tamén pola maneira en que tén
que levar adiante a fun ción política que debe cumplir.
Non fai falla lembrar que o mito do carácter resignado
da clase obreira galega xa es tá hoxe escachado, despois dos acontece mentos vividos dende a década dos
60 e, especia lmente, dende o ano 1972. Sí é comenente su liñar que a potencialidade política e orga nizativa da nosa clase c;breira aínda non deu os seus
froitos m áis senlleiros e cumpridos. aínda que xa están co locados os alicertes pra que medren e madurezan. A ós mose que se produce atreveso do noso proletariado simbiótico entre cidade e campo , capaz de
facer penetrar as ideoloxías progresistas no mundo labrego, á vez que axe italas e revivilas dacordo cos no-

sos intereses, é hoxe unha realidade tanxible. O mesmo que é unha realidade tanxible que o potencial organizativo e revolucionaria do proletariado simbiótico
-máis sup_eresplotado está a entrar polo vieiro da autoorganización nacional e da reivindicación antimonopolista e anticolonial.
A gran esperanza dun futuro ceibe e popular pra
Galic ia está na Alianza que o proletariado, tan cativo
en número, seña capaz de Jacer cos seus irmáns, aínda maioritarios. os labregos. Ambos os dous, coas
súas características e na súa situación calamitosa .
non son máis cao produêto do capitalismo colonial. A
clase obreira t én que ser moi consciente de que pra
ve r cumplicias as súas arelas de clase está obrigada a
ori enta r e dirixir por camiños progresistas. capaces de
cubrir e dar resposta ás necesidades populares cole ctivas, aos de mais traballadores. O ouxetivo é orientarnos todos, nesta etapa histórica, a logros comúns pra
todos beneficiosos e inescusables pra poder m áis t arde conqueri-r outras metas. A plasmación política eficaz da loita de clases en Galicia, fundam ental e
particularmente da lnita de clase obrei ra, está nos
proiectos e na práctica anticoloniâlista e antimonopolista , alternativa de forma e contido nacionais galegos. Se o internacionalismo proletario, que se festexa
neste 1 .ºde Maio, non é máis ca a concreción da loita
e solidaridade da · clase obreira e das élases traballa doras do mundo encontra do capitalismo, na actual
fase imperialista non cabe a menor dúbida de que a
millar contribución que se pode facer ao internacionalismo en Galicia é organizar á nosa clase obreira nun
proiecto político anti-imperialista. A clase obreira
dunha colonia tén que abandeirar o movemento anti imperialista e a súa loita tén de tomar -obrigadamente
a forma nacional. se é que quere ver construído algún
día o socialismo, que mereza o nome de tal , no noso
país .

A NOSA TERRA NON PODIA DEIXAR DE RECOR DALO NESTE 1. 0 DE MAIO. COMA SEMANARIO POPULAR QUE TEN AS SUAS- FONDAS RAZONS PRA
PROCLAMARSE NACIONALISTA. -

